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OPINII
Prioritatea „Zero“
Trebuie sã declar de la început cã nu sunt un fan
al domnului Traian Bãsescu. Pot spune însã cã
îmi scot pãlãria cu reverenþã în faþã omului care
declarã cã învãþãmântul este „Prioritatea
ZERO“.
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DEZBATERE

Ce mai e prin învãþãmânt

Cãldurã mare,
monºer! pag. 4
PROIECTE

Traian Bãsescu
propune un pact apolitic
pentru Educaþie
Raportul Comisiei Prezidenþiale pentru Analiza ºi Elaborarea Politicilor din Domeniile Educaþiei ºi Cercetãrii din România
a scos la ivealã mai multe probleme din învãþãmânt despre care se ºtia doar în linii mari. Potrivit echipei subordonate
preºedintelui Traian Bãsescu, creºterea substanþialã a salarizãrii corelatã cu creºterea pretenþiilor faþã de
pag. 6-10
prestaþia didacticã este primordialã pentru a putea ajunge la un învãþãmânt de calitate.

Relansarea
învãþãmântului
rural prin proiecte
comunitare
pag. 12

CIFRA LUNII

25%
FEN a prezentat MECT punctul de vedere legat
de majorãrile salariale pentru 2008 ºi despre
reforma sistemului. Pentru anul viitor, FEN
cere o majorare a salariilor în învãþãmânt de
cel puþin 25%.

La Ministerul Educaþiei se „coace“ un nou examen al maturitãþii

Bacalaureatul cu grade
diferite de dificultate
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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 membrii FEN ºi copiii acestora 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 secretariatului FEN la tel.: 021/337.11.40 sau la email: office@fen.ro
Oferta Universitãþii o puteþi gãsi la site-ul de Internet: www.ucdc.ro

ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII
Titularizarea
s-a încheiat
Potrivit Metodologiei de organizare
ºi desfãºurare a concursului naþional unic de ocupare a posturilor vacante din învãþãmântul preuniversitar, joi, 26 iulie, a avut loc repartizarea computerizatã pe posturi/catedre titularizabile a candidaþilor
care au obþinut cel puþin nota/media 7 la concursul din 16 iulie. Rapoartele aferente acestei repartizãri au fost publicate pe site-ul
http://titularizare.edu.ro/. La aceastã etapã au participat 8.869 de
candidaþi (76,63% din totalul de
11.573 persoane care au obþinut
note între 7 ºi 10) ºi au fost repartizaþi 4.998 candidaþi (56,35%). Procentul cadrelor didactice rãmase
nerepartizate pe unul din locurile
vacante este de 43,21%. (3.871).
Din totalul de 11.157 de posturi
didactice/catedre vacante titularizabile (dintre care 5.811 în mediul
urban ºi 5.346 în mediul rural) au
fost ocupate 4.998 posturi (44,80%),
dintre care 3.038 în mediul urban
ºi 1.960 în mediul rural. Au rãmas nerepartizate 6.159 posturi
(55,20%). Cel mai mare procent de
candidaþi repartizaþi s-a înregistrat
în judeþul Giurgiu – 96,77% (60 din
62 cadre didactice cu opþiuni), iar
cel mai scãzut în judeþul Argeº –
38,94% (155 din 398). În schimb, în
acest judeþ existã cele mai multe
posturi repartizate (155 din 219
libere / 70,78%) la polul opus situându-se Ilfovul (59 din 335 libere/17,61%). La concursul din 16
iulie 2007, desfãºurat în 33 de judeþe, s-au prezentat 31.073 cadre didactice din cele 41.126 înscrise.
Întrucât 1.529 candidaþi s-au retras,
au fost evaluate 29.544 lucrãri,
rezultând un numãr de 11.573 profesori cu note între 7 ºi 10. Posturile
didactice/catedrele rãmase neocupate în urma titularizãrii (la nivel
judeþean/al municipiului Bucureºti) devin netitularizabile ºi sunt
afiºate pentru urmãtoarele etape
ale miºcãrii personalului didactic:
detaºare la cerere ºi suplinire.

Cercetare Stiinþificã, aflatã în subordinea MECT, au înceiat un protocol privind îmbunãtãþirea bazei
materiale a facultãþilor de construcþii din România. Potrivit protocolului, care urmeazã sã fie semnat
ºi de fiecare facultate de profil în
parte, ISC va pune la dispoziþia facultãþilor aparatura de laborator de
care dispune, în vederea optimizãrii activitãþilor didactice ºi de cercetare. Actul stipuleazã cã Inspectoratele Teritoriale de Stat în Construcþii vor pune la dispoziþia instituþiilor de învãþãmânt, spre utilizare
gratuitã, aparatura de care dispun.
În cadrul facultãþilor vor fi înfiinþate laboratoare de studiu, dar ºi
centre de excelenþã, unde profesorii ºi studenþii vor putea desfãºura
activitãþi de studiu ºi cercetare. De
asemenea, specialiºtii din universitãþi vor putea testa calitatea construcþiilor asupra cãrora planeazã
unele dubii. În mai, MECT a mai încheiat un acord de parteneriat cu
Asociaþia Românã a Antreprenorilor de Construcþii (ARACO) care vizeazã îmbunãtãþirea formãrii profesionale oferite de MECT în domeniul construcþiilor. Una dintre principalele prevederi ale acordului se
referã la pregãtirea de cãtre ARACO
a maiºtrilor instructori ºi profesorilor de specialitate în noile tehnologii utilizate în domeniul construcþiilor.

Medalii la olimpiadele
internaþionale
Trei medalii de argint ºi una de
bronz reprezintã palmaresul lotului
olimpic al României la a 39-a ediþie a

Olimpiadei Internaþionale de Chimie, desfãºuratã în perioada 19-24
iulie 2007, la Moscova. Gabriel Ionuþ
Dumitru, absolvent al clasei a XII-a
la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul“
din Bucureºti, ºi Vlad Alexandru
Puºcaºu, elev în clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu“
din Baia Mare au obþinut medaliile
de argint. Distins anul trecut cu
bronz, Teodor Ioan Trotuº (absolvent clasa a XII-a/Colegiul Naþional
„Vasile Alecsandri“ Galaþi), a reuºit
sã cucereascã în acest an medalia de
argint. Ingrid Cristiana Vreja, absolventã a clasei a XII-a la Liceul
Teoretic „Matei Basarab“ din Râmnicu Valcea a intrat în posesia unei
medalii de bronz. La aceastã ediþie
au participat 265 de concurenþi din
68 de þãri. De asemenea, elevii
români au mai cucerit ºi 4 medalii la
Olimpiada Internaþionalã de Biologie. Componenþii lotului olimpic de
biologie au obþinut douã medalii de
argint ºi douã de bronz la a XVIII-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale
de Biologie, organizatã în perioada
15-22 iulie, în Canada (Saskatoon).
ªtefan Andrei Anghel, absolvent al
clasei a XII-a la Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul“ din Ploieºti, ºi-a
dublat performanþa de anul trecut,
intrând în posesia unei noi medalii
de argint. Deþinãtoare a unei medalii
de bronz la ediþia precedentã, Mariana Loredana Barbu, absolventã a
clasei a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu“ din Cãlãraºi, a reuºit în
acest an sã câºtige o medalie de argint. Celelalte douã reprezentante
ale României, Alexandra Manuela
Pânzaru (Liceul Teoretic „Grigore

Protocol pentru
îmbunãtãþirea
bazei materiale
Inspectoratul de Stat în Construcþii
ºi Autoritatea Naþionalã pentru
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Moisil“ din Iaºi) ºi Ana Maria Iorgu
(Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale“ din Ploieºti), au obþinut medaliile de bronz. Competiþia a reunit
peste 200 de concurenþi din 50 de
þãri.

Protocol între MECT,
ANS ºi COSR pentru
creºterea importanþei
sportului
Ministrul Educaþiei, Cristian Adomniþei, Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Sport, Octavian Belu, ºi
Preºedintele Comitetului Olimpic ºi
Sportiv Român, Octavian Morariu,
au semnat un ordin comun pentru

promovarea educaþiei fizice în
ºcoli. Documentul aprobã „Protocolul privind asigurarea cadrului de
colaborare în vederea dezvoltãrii
continue ºi funcþionãrii performante a sistemului naþional de educaþie fizicã ºi sport“. Principalele
obiective ale protocolului sunt creºterea stãrii de sãnãtate a populaþiei,
implicarea elevilor ºi studenþilor în
activitãþi sportive desfãºurate în cadrul asociaþiilor sportive din unitãþile de învãþãmânt ºi promovarea
valenþelor educative ale sportului
în vederea prevenirii actelor de violenþã în ºcoli. „Vom acorda mult mai
multã atenþie desfãºurãrii corecte a
orelor de educaþie fizicã ºi vom sprijini cât mai puternic sistemele de
competiþii sportive extraºcolare.
Sunt convins cã sportul în ºcoalã
este un pas important pentru a
avea o generaþie tânãrã sãnãtoasã“,
a declarat ministrul Cristian Adomniþei. În acest scop, MECT urmãreº-
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te realizarea, sãptãmânal, a minimum 3 ore de educaþie fizicã ºi
sport în ºcoli, indiferent de profilul
acestora. Conþinutul lecþiilor de
educaþiei fizicã ºi sport, dar ºi predarea acestora vor fi îmbunãtãþite.
Potrivit documentului semnat, în
cadrul MECT se vor înfiinþa Federaþia Sportului ªcolar ºi Federaþia
Sportului Universitar. Acestea vor
urmãri perfecþionarea sistemului
competiþional prin majorarea numãrului de concursuri sportive ºi
prin diversificarea probelor de educaþie fizicã. În acest sens, Octavian
Belu, preºedintele ANS, a apreciat
cã „în cadrul activitãþii educaþiona-

le sportul trebuie sã aibã poziþia pe
care o meritã. Ora de educaþie fizicã
trebuie readusã la acel nivel necesar pentru a reprezenta prima formã de selecþie pentru sportul de
performanþã.“

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

ºi în cel mai scurt timp posibil
o sã te contactãm.

PRECIZARE: Autorul rãspunde
din punct de vedere juridic
pentru conþinutul articolului.
De asemenea, agenþiile de presã
ºi personalitãþile citate poartã
integral rãspunderea afirmaþiilor
conþinute în textul preluat
ºi difuzat.
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Chiar dacã nu scrie în fiºa postului, angajaþii din ºcoli trebuie sã împartã laptele ºi cornul

Dascãlii gãlãþeni, obligaþi
sã-ºi plãteascã cursurile de igienã
Mai multe persoane care lucreazã în
învãþãmânt ºi care au fost desemnate sã
manevreze cornul ºi laptele în ºcolile
din comuna gãlãþeanã Pechea, au
rãmas cu buza umflatã dupã ce au fãcut
pe banii lor cursurile de igienã, iar
Inspectoratul ªcolar Galaþi refuzã le
deconteze aceste cursuri. Decizia
Inspectoratului pare sã fie justã în
condiþiile în care directorii ºcolilor din
Pechea au uitat cã existã niºte reguli
atunci când e vorba de banul public.
Deºi sunt revoltate, sindicate din educaþie nu prea mai au ce face ºi le recomandã oamenilor pe viitor sã fie mult
mai atenþi atunci când scot bani din
buzunare.

dispus cãutarea în regim de urgenþã a
unei firme care sã se ocupe de ºcolirea
celor 12 persoane“, ne-a spus Eugenia
Drãguº. Fetele de la secretariatul ºcolii,
neºtiind mare lucru despre regulile
bugetarilor, au pus mâna pe telefon ºi au
început sã caute. Când au dat de aceastã
firmã, al cãrei nume nu-l vom dezvãlui
pentru cã nu poartã decât o micã parte
din vinã în toatã aceastã poveste, au strigat „Evrika!“ ºi le-au trimis pe cele 12
persoane care aveau nevoie de aceste
cursuri la treabã. Cursurile nu s-au þinut
în ºcoalã, ci la Primãrie. Deºi recunoaºte
cã ºtia cã trebuie fãcutã licitaþie pentru o
astfel de treabã, Eugenia Drãguº spune
cã s-a lãsat pe mâna secretarelor care

Povestea de la Pechea
La sfârºitul anului trecut, 12 persoane
din categoria personalului nedidactic
(în majoritate femei de serviciu) au fost
desemnate de conducerea ºcolilor din
comuna gãlãþeanã Pechea sã se ocupe
de manevrarea cornului ºi a laptelui
pentru elevi. Lãsând la o parte faptul cã
nu se prea cade ca o femeie de serviciu
sã umble cu aceste produse alimentare,
apreciem totuºi cã aceste persoane au
fost somate sã urmeze cursuri de igienã,
aºa cum prevede Ordinul Ministrului
Sãnãtãþii 1225/2003. Pânã aici nimic
deosebit! Numai cã, cei 12 au fost
nevoiþi sã scoatã bani din propriile
buzunare pentru aceste cursuri. ªi nu-s
deloc puþini, câte 95 de lei fiecare.
Oamenii au fost asiguraþi de conducerile ºcolilor în care lucrau cã-ºi vor recupera banii dupã ce serviciul de contabilitate al centrului financiar de la Pechea
va face solicitare de credite pentru plata
oamenilor. În februarie 2007, contabila
liceului din Pechea a cerut Inspectoratului ªcolar decontarea acestor
cursuri, dar s-a lovit de o reticenþã totalã
din partea conducerii acestuia. „Am
cerut credite încã din februarie, ºi în
martie am revenit asupra creditului,
numai cã inspectorul general se opune
plãþii acestor cursuri. Doamna inspector
general (n.r. – Tania Bogdan ºefa ISJ
Galaþi) spune cã aceste cursuri nu sunt
corecte, cã nu-s cursuri de pregãtire, cã
nu s-a þinut licitaþia în Inspectorat, cã
s-ar fi þinut pe la Primãrie, cã nu-s acreditate. Cei de la Sanepid (n.r. – Inspecþia
Sanitarã de Stat) au procedat greºit când
au venit ºi i-au zorit pe oameni sã-ºi facã
aceste cursuri, obligându-ne astfel sã
alegem repede o firmã. Pe de altã parte,
firma aceasta la care am fãcut cursurile
ne-a spus cã era mai bine sã stabileascã
niºte condiþii de platã astfel încât banii
sã fie viraþi direct de ºcoalã, fãrã a fi
încasaþi de la oameni“, susþine contabila
liceului centrului financiar din Pechea,
Victoria Sãlceanu. Cum toþi de la Pechea
sunt în aceeaºi tonalitate, directoarea
liceului din Pechea, Eugenia Drãguº,
sare în sprijinul celor afirmate de contabila ei. „Sanepidul a venit ºi a spus cã
este obligatoriu ca aceºti oameni sã facã
cursuri de igienã. Tonul pe care au spuso i-a cam speriat pe oameni care s-au
grãbit sã facã aceste cursuri. Aºa cã am

spun cã au gãsit cea mai bunã ofertã ºi a
ales imediat firma, despre care spune cu
mândrie cã ºtie cã-i autorizatã. Efectul
acestei decizii: 12 persoane de la toate
cele 4 instituþii de învãþãmânt din
Pechea au rãmas cu buza umflatã ºi cu
aproape 100 de lei noi duºi pe apa sâmbetei.

„Ne-am fãcut treaba“
Cei de la Inspecþia Sanitarã de Stat (ISS)
Galaþi spun cã dascãlii de la Pechea fabuleazã atunci când spun cã au fost
forþaþi sã respecte legea. „Noi avem mari
probleme la Pechea. Colega noastrã
care a fãcut controlul la ºcolile din comunã ºi-a fãcut doar datoria. Nici nu
poate fi vorba despre presiuni atunci
când în joc este respectarea legii. De altfel, noi ne chinuim acolo de vreo 6 luni
sã-i determinãm pe oameni sã urmeze
aceste cursuri. Pânã la urmã au fost
nevoiþi sã le facã“, afirmã ºefa ISS Galaþi,
Mihaela Debita. „Le-au fãcut pe banii lor,
fãrã sã fie mãcar amendaþi“, spune la
rândul ei asistent-inspectorul Carmen
Svartz, de la ISS, cea care a fost în control la Pechea în perioada cu pricina.
„Eu doar mi-am fãcut datoria. Personalul îngrijitor din unitãþile din învãþãmânt trebuie sã facã aceste cursuri de
igienã, mai ales cei care manevreazã
cornul ºi laptele. Trebuie sã vã spun cã
eu doar le-am recomandat, nu am fãcut
niciun fel de presiune. Mai mult decât
atât, nu le-am aplicat nicio amendã deºi
meritau“, a adãugat Carmen Svartz.

„Dacã am deconta, am
comite o ilegalitate”
Cum în joc este ºi Inspectoratul ªcolar
am sunat imediat la biroul inspectoru-

lui general Tania Bogdan, cea despre
care directoarea de la Liceul din Pechea
spunea cã refuzã sistematic sã deconteze aceste cursuri. „De ce refuz sã dispun decontarea acestor cursuri de
igienã? Pentru cã acolo s-a încãlcat regulamentul ºcolar. În primul rând, acolo
nu s-a lucrat cu cineva autorizat. Degeaba îmi spunea doamna directoare cã
firma este autorizatã. Eu aºtept ºi acum
ca aceastã firmã sã vinã sã-mi aducã
dovada cã este autorizatã. În februarie
mi-au promis cã vin sã-mi aducã autorizaþia. Nici acum n-au ajuns! Directorii
unitãþilor ºcolare din Pechea trebuia sã
facã o adresã cãtre Inspectoratul ªcolar
prin care sã cearã aceºti bani, dar cu o ar-

gumentaþie solidã, în care sã ne explice
pentru ce sunt aceste cursuri ºi modalitatea de alegere a firmei care se va ocupa de instruirea celor care ar urma sã se
ocupe de cornul ºi laptele. Doamna
directoare de la liceu mi-a trimis o solicitare abia dupã ce a fãcut aceste cursuri.
Nu este deloc normal ce a fãcut. Noi
le-am spus directorilor din ºcoli sã aibã
mare grijã atunci când cer bani publici,
sã vinã cu argumentaþii. N-aº vrea sã fiu
rãutãcioasã, dar numai la Pechea s-a
întâmplat acest lucru. Pânã acum! Sper
ca oamenii sã înþeleagã cã totul se face
pe selecþie de oferte. Supãrarea mea cea
mai mare este cã oamenii de la Pechea
n-au ºtiut sã ne contacteze înainte de
face aceastã boacãnã. N-aº vrea sã fiu
rãutãcioasã, dar îmi miroase a ceva afaceri personale. Sper sã nu fie adevãrat,
dar dacã se întâmplã acest lucru este
grav“, a explicat Tania Bogdan. „Generala“ de la Inspectorat este susþinutã la
modul categoric ºi de sindicate. Constantin Ciosu, secretarul general al
Federaþiei Educaþiei Naþionale, spune cã
directorii de ºcoli trebuie sã deschidã
bine ochii atunci când sunt în situaþia de
a fi obligaþi sã facã anumite lucruri. „Ei
trebuie sã vadã dacã într-adevãr acele
cursuri sunt obligatorii. Apoi sã verifice
cu mare atenþie cine trebuie sã plãteascã aceste cursuri. Un lucru este clar:

atunci când angajatorul obligã angajatul sã facã unele cursuri de perfecþionare care se plãtesc, atunci tot angajatorul
trebuie sã le suporte. Pe de altã parte,
este un abuz sã-i ceri omului sã se ocupe
de lucruri care nu sunt prevãzute în fiºa
postului. Eu îi sfãtuiesc pe oameni sã nu
mai dea niciun ban din buzunar acolo
unde este vorba despre pregãtire profesionalã cerutã de angajator. De altfel,
astfel de lucruri s-au mai întâmplat în
Galaþi, când anumite persoane din Sanepid au sãdit spaimã printre oamenii
din învãþãmânt. Oamenii nu trebuie sã
mai aibã nicio spaimã“, susþine secretarul Federaþiei Educaþiei Naþionale.
Dacã este sã ne luãm dupã spusele lui
Constantin Ciosu tragem concluzia cã
undeva existã anumite interese personale, fie ale unor persoane din învãþãmânt, fie ale altora din administraþie.
Mai ales cã umblã vorba cã toþi cei care
s-au ocupat ºi se ocupã de cornul ºi laptele sunt trecuþi la salariu de merit. Altfel spus, nu este exclus ca unii profesori cu rezultate maxime sã fie daþi la o
parte de la salariile de merit în favoarea acestor oameni care au marele
merit cã mutã câteva sute cornuri ºi
câþiva litri de lapte sau iaurt dintr-un
loc într-altul.
Bogdan Nistor
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Ce mai e prin învãþãmânt

Cãldurã mare, monºer!
De trei ani, învãþãmântul
românesc continuã sa rãmânã
în cãldurile refacerii. Toate,
generate de culoarea galben
portocalie. A politicii ºi a
vremurilor.
Anul 2005
A fost vãzut în roz de foarte mulþi slujitori ai ºcolii – culoare generatã de entuziasmul cu care se trecuse de la roºu la
portocaliu.
Eu însumi eram optimist. Ministrul Miclea a creionat în culori vii o strategie pe
termen mediu de modernizare, dezvoltare ºi descentralizare a învãþãmântului, în care sunt prevãzute mãsuri menite sã ducã mai departe procesele de
construcþie în termeni europeni a sistemului de învãþãmânt preuniversitar.
Dintr-o nebãgare de seamã, întregul guvern portocaliu a aprobat aceastã strategie. Dar, punerea ei în practicã cerea
bani pentru:
 crearea unui sistem de legi, coerent ºi
permisiv, care sã facã posibilã aplicarea
integralã a principiilor de modernizare
a conþinutului procesului de învãþãmânt ºi de administrare ºi finanþare a
ºcolilor într-un mediu descentralizat;
 generalizarea ºi finalizarea procesului de implementare în ºcoli a Sistemului Electronic Informatizat (Programul
SEI lansat pe vremea roºiaticului guvern Nãstase);
 reabilitarea ºi dezvoltarea infrastructurii ºcolare;
 pregãtirea managerialã a directorilor
ºi consiliilor de administraþie din ºcoli .
De bunã-credinþã, focosul ministru Miclea a cerut bani de la guvern, dar ºeful
acestuia i-a stins elanul cu un refuz categoric.
În faþa acestui nu ºi nu, domnul ministru s-a aprins atât de tare încât, fãrã sã
mai stingã lumina în cabinet sau sã se
consulte cu cineva, ºi-a luat cu el consilierii ºi secretarele ºi au luat drumul
Feleacului. Nu l-au putut întoarce din
drum nici rugãminþile fierbinþi ale domnului Boc, nici chiar ordinele pline de
tandreþe prezidenþialã de „la loc comanda“ date la cald de Însuºi domnul
Bãsescu.
Nici nu s-a rãcit bine scaunul ministerial, cã tot din spre Cluj a coborât ardeleneºte ºi s-a urcat în el, un nou trandafir
galben, pe numele lui, Hãrdãu. Odatã cu

domnia sa o altã droaie de consiliere ºi
secretare din Cluj au inundat holurile
din faþa cabinetului ministerial, care,
cum au venit, s-au ºi tolãnit în fotoliile
care mobileazã holul cel mare, ºi care, –
cu cafele fierbinþi în faþã ºi cu
þigãrile aprinse în mâini
– acolo au
rãmas
pânã
la marea schismã politicã a eternei alianþe.
De aici a început marea toropealã din învãþãmânt – epoca
portocalie.
În acest moment de
zãpuºealã politicã, sindicatele reprezentative
din învãþãmânt, perfect
sudate în acþiune ºi aparent, fãrã nicio culoare politicã au declanºat o miºcare
grevistã care i-a pus pe jar pe
guvernanþi. Spiritele s-au încins
pentru cã primul-ministru zicea
„nu ºi nu“, iar liderii sindical „ba
da, ba da“. Într-o searã de toamnã, a
sãrit ºi domnul Bãsescu în plinã
ºedinþã de guvern ºi a pus paie pe foc
spunând cã bani sunt dacã chiar ne
topim de dragul învãþãmântului.
Transpirând de fricã ºi necaz, guvernanþii au cedat. Au cedat un miliard de
euro pentru reabilitãri ºi investiþii în
învãþãmânt, dar nu ºi pentru salarii.
Speranþa lor liberalã a fost aceea de a
stinge conflictul, dar au reuºit sã rãceascã relaþiile cu oamenii ºcolii. Acesta a
fost singurul element rãcoros al perioadei de care vorbim degeaba. În rest,
tot cãldurã mare!

Anul 2006
A început ca toþi anii de lungã tranziþie
postrevoluþionarã româneascã, tot cu
promisiuni. Cã învãþâmântul se va descentraliza, se va dezvolta ºi moderniza,
cã toþi banii de investiþii vor fi cheltiþi la
timp ºi cu folos, cã vor fi adoptate noile
legi.
Cu asemenea vorbe menite sã rãcoreascã spiritele aprinse ºi gata de gãlãgie,
iarna ºi primãvara acestui an erau gata
sã intre, în liniºte, în istorie când, ca din
senin, a apãrut un nou val de cãlduri

pentru ministeriabili. Niºte ziariºti hoþi
au montat furtul unor subiecte de examen,
chiar

d i n
curtea
ministerului.
Presa s-a încins, a aprins
scandalul,
lumea ºcolii a
început sã fiarbã,
primul ministru
s-a fãcut foc ºi parã
ºi arzând de furie a
destituit-o pe doamna
secretar de stat de lângã domnul Hãrdãu. Acesta n-a zis nimic, dar a adus
în locul doamnei Paloma
un nou secretar de stat, tot
ardelean ca dânsul. Aºezat ºi
numai atât.
Meritul acestuia din urmã este cã
nu a ieºit din cabinet pentru ceva
semnificativ pentru învãþãmânt,
decât atunci când a trebuit sã plece,
odatã cu spargerea prin implozie a
Alianþei.
În rest, anul a fost chipurile util pentru
dezvoltarea infrastructurii ºcolare. Dar
din miliardul de euro repartizat pentru
investiþii au fost cheltuiþi numai 60% ºi
aceasta ca urmare a insistenþei unor
conduceri de ºcoli ºi mai ales a unor
consilii locale viu colorate în culori calde ºi foarte sprintene în a cheltui „legal
ºi în intersul poporului“ banii primiþi de
la bugetul statului.

Anul 2007
Nu a adus nimic nou ºi, mai ales, bun
pentru învãþãmânt. Promisiunile despre modernizare, dezvoltare ºi descentralizare, despre un nou cadru
legislativ au rãmas aceleaºi. S-au
schimbat numai cei care le clameazã.
Domnul Hãrdãu s-a retras în liniºte la Cluj sã-ºi petreacã, în
liniºte, vârsta a treia, iar locul
domniei sale a fost luat de
mult, mult mai tânãrul
domn Adomniþei, constructor cu nicio orã
petrecutã ca dascãl în
ºcoalã, dar cu o foarte
scurtã experienþã
pe un ºantier de
construcþii/afaceri imobiliare
ºi care se doreºte a fi un
vrednic urmaº al lui
Spiru
Haret,
Angelescu,

Maliþa ºi, cu voia dumneavoastrã, al lui
Andrei Marga.
ªi nu ar fi exclus sã fie aºa. Ca sã vã conving, voi cita mai jos câteva propoziþii,
culese din mesajul actualului ministru
al Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
postat pe site-ul ministerului pe o
lungime de 13 rânduri, adresat elevilor
ºi cadrelor didactice, cu prilejul încheierii anului ºcolar 2006/2007.
„Vreau sã vã felicit pe toþi, pentru efortul depus în anul ºcolar recent încheiat“… a fost un an intens ºi plin de încercãri, cu teze unice la clasa a VII-a, testãri
la clasa a IV-a“…
„Pentru unii din voi va fi o pauzã activã
cu diferite examene ºi olimpiade internaþionale. Pentru reprezentanþii ministerului, vara aceasta va fi una în care
vom încerca sã finalizãm douã proiecte
legislative importante, Legea învãþãmântului ºi Statutul personalului didactic. Dragi elevi, vã rog sã aveþi grijã de
propriile vieþi“…
Te-apucã, monºer, cãldurile când, adânc
ºi cu simþire, citeºti aºa ceva.
Aºteptãm cu teamã ºi enorm interes la
ce se va întâmpla la toamnã. Va veni scadenþa cu legile ºi ele zac în proiect, nedezbãtute cu cei interesaþi de ele.
Adicã fãrã dialoguri reale cu directorii
de ºcoli ºi cadrele didactice, cu structurile asociative ale administraþiilor locale, cu sindicatele reprezentative din
învãþãmânt, cu reprezentanþii ministerului Administraþiei Publice ºi mai
ales ai ministerului Economiei ºi Finanþelor Publice, dacã se vrea ca legea sã
treacã.
Aoleu, monºer, uitasem ceva foarte
important. Îl uitasem tocmai pe
domnul Bãsescu, preºedintele
care abia aºteaptã sã dãrâme o
asemenea lege chiar dacã ea
va fi bunã, ceea ce nu prea
cred pe o asemenea caniculã!
Vine toamna, se apropie
iarna. dar, dupã cum se
profileazã starea vremurilor, guvernul
Tãriceanu nu va
scãpa de transpiraþie. Din dreapta este ameninþat cu codul portocaliu de domnul Bãsescu
iar din
stâng a

cu codul roºu, pe
care oricând l-ar putea
declara PSD-ul.
Cãldurã mare, monºer! V-o spun eu.
Ilie Dogaru

OPINII
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ADDENDÃ LA UN INTERVIU CU DOAMNA SECRETAR DE STAT ZVETLANA PREOTEASA
(pentru a savura textul integral puteþi reciti numãrul din iunie al revistei noastre)

Mare

ºi

Prof. Corina Dumitru

fierbinte vacanþã de varã! Noroc cã icicolo mai apare o oazã de rãcoare: câte
un scandal la bac, câte-un raport prezidenþial în stil Pintea Haiducul, câte un
interviu cu demnitari puºi pe treabã
acu’ în toiul caniculei… Stau la umbra
scãrii blocului (cã la altã umbrã nu-mi
prea permite salariul!) ºi citesc, cã doar
bucuria asta nu mi-o poate lua nimeni.
ªi ca sã nu pierd timpul de pomanã,
citesc de-ale învãþãmântului nostru
veºnic reformat ºi… deformat .
Titlul care-mi atrage atenþia: „Trebuie
sã aducem cadrul didactic în centrul
societãþii“ – bineînþeles cã brusc mã
simt foarte importantã ºi citesc cu nesaþ, sã vãd cum o sã ajung eu „buricul“
societãþii româneºti. ªi cum nãravul
meu de dascãl nu-mi dã pace, tot citind,
apar ºi nedumeriri, ºi întrebãri, ºi indignãri, ºi… altele.
În primul rând mã bucur cã mai citesc
ºi eu exprimãri elevate, de oameni cu

carte ºi mai ales cu „prinþipuri“, sã mã
mai cizelez ºi eu odatã, cã tare anacronicã am rãmas în vorbã ºi faptã :
1) „toatã lumea se vaitã cã în construcþii
noi nu mai avem muncitori iar muncitorii noºtri din construcþii sunt cei mai
buni din Europa, au spart piaþa (sic!)“;
2) „Dacã noi avem profesori buni ºi
bine renumeraþi atunci ºi societatea în
anii urmãtori îºi va ridica nivelul.“
(curat ridicare de nivel, coana Zvetlano! dupã buget…)
3) „Vreau sã spun cã cei mai înrãiþi pe
concursuri sunt învãþãtorii” (ca pitbull-ii, fir-ar ei de învãþãtori ! Oare cine
i-o bombarda cu atâtea tone de concursuri ?!)
4) „Asta m-a fãcut sã cred cã managementul de la inspectoratul ºcolar este
varzã.“ (Sã fie vreo aluzie la faptul cã
varza se foloseºte la celebra supã pentru slãbit?, adicã o metaforã traductibilã cu „e de slabã calitate“?).
5) „Nu mã intereseazã sã am un inspector PNL care sã nu ºtie ce se întâmplã
sub el.” (Acu’ depinde de starea în care
se aflã inspectorul când sub el se întâmplã ceva…, da’ poate vã dau partenerii de Alianþã inspectori mai vigilenþi, care chiar ºtiu sã aprecieze ºi sã
admire ce se întâmplã sub ei).
ªi dacã tot am fãcut o primã lecturã de
înþelegere a textului, acu’ trec la faza de
analizã, sã degajez ideile principale ºi

sã vãd ce „învãþãminte“ desprind eu
din aceastã lecturã.
 „Eu voi propune sã avem o comisie
naþionalã de psihologi care sã se întruneascã în cazurile speciale. Spre exemplu în momentul în care se semnaleazã
cã un profesor are un comportament
deviant la clasã – avem semnale din
toate judeþele cã existã cel puþin un astfel de caz – acesta sã aparã în faþa comisiei. Sunt cazuri în care profesori care
se aflau chiar sub tratament psihiatric
au primit avizul din partea medicului
specialist cã sunt apþi pentru învãþãmânt.“
Problema avizului neuropsihiatric nu e
nouã, dar dacã aceste controale s-ar
face corect, s-ar putea sã avem surprize
de proporþii. ªi pânã sã se întruneascã
aceastã comisie atunci când profesorii
deja încep sã facã la fel ca tipul din celebrul clip „cu halatul“, n-ar fi mai bine sã
se facã o triere profesionistã înainte de
începerea anului ºcolar ?
 „Foarte mulþi colegi sunt preocupaþi
de gradaþia de merit ºi apoi trebuie sã
alerge dupã tot felul de diplome de participare la concursuri sau simpozioane.
Sunt cazuri în care nici nu participã
omul efectiv la aceste simpozioane ºi
totuºi primeºte diplomã. Dacã s-ar opri
numai la asta nu ar fi foarte grav“
Nu demult atrãgeam atenþia asupra
acestor anomalii într-un numãr trecut

Pionierii
Citesc ºi eu revista care spune lucrurilor pe nume –
fãrã ghilimele. E mare lucru sã ai posibilitatea de a
comunica. Într-o lume din ce în ce mai apocalipticã
dialogul sau cel puþin monologul e o terapie.
Foarte puþine lucruri pozitive, optimiste în cele 16
pagini, totuºi. Nu cã ar fi un reproº. E o constatare.
Multe nemulþumiri, multe frustrãri, prea multã modestie. Mi-au atras atenþia în mod deosebit articolele semnate de dna Corina Dumitru, articole
profunde, în cunostinþã de cauzã, dar ºi ultima
„Urzica“ - dureros de adevaratã. Subscriu.
Sunt un dascãl tânãr însã format în ultimii ani,
binecuvantaþi, de ºcoalã tradiþionalã. De la dascãlii
mei am luat exemplu, ei mi-au insuflat dragul pentru aceastã profesie. ªi îmi doream atunci sã þin ºi
eu astfel de ore: liniºte perfectã, teme efectuate,
lecþii învãþate, caiete liniate, bãnci aliniate, fete
pieptãnate, unghiile tãiate, bluze ºi cãmãºi
încheiate, fuste nedeocheate, caiete cu greu împrumutate de la generaþii precedente, examene
nenumãrate ºi luate pe învãþate, ºi bineînþeles
nelipsitul „Sãrut mâna doamnã profesoarã!“ Dar
întrebaþi-mã: în ºapte ani la catedrã am þinut astfel
de ore? Cu astfel de elevi? Cu o aºa atmosferã? Doar
câteva, acolo prin anii 1999 - 2000. ªi cred cã nu
doar nouã dascãlilor ne e înfiorator de greu!
Oamenii nu reuºesc sã se descurce în zilele noastre
europene, formaþi fiind în comunism: obedienþi,
liberi între gratii. A fost greu în comunism ºi ducem
greul mai departe. Singura consolare e cã suntem
pionierii europenizãrii României. Noi, greºit formaþi în comunism** , muncind acum serios la autoperfectionare continuã, trebuie sã formãm aceste
generaþii.
Dacã întra-devãr vor patrula elevii pe coridoarele
ºcolii cu mitraliere ºi lanþuri, noi suntem aceia care
trebuie sã avem grijã ca gloanþele lor sã fie oarbe
ori lanþurile suficient de scurte ºi uºoare. Dacã
pãrinþii ºi jandarmeria le va permite uzul lor noi
putem mãcar diminua efectul. Deci, sã rãmânem
pe baricade! Dar, mai mult decât sigur, noi ca ºi

dascãli ne vom lua ºi responsabilitatea educãrii
pãrinþilor întru o lume mai tolerantã, mai comunicativã, mai responsabilã, ºi pe oboseala ºi timpul
nostru vom iniþia parteneriate ºi proiecte pentru a
gãsi soluþii acestor probleme domestice ºi de securitate civilã, probleme ce nu þin totuºi de fiºa postului nostru.
ªi am o veste : nu avem salarii cam mici! Avem salarii
de cel puþin trei ori mai mici. Stimaþi responsabili cu
plata (pardon – nemãrirea plãþii) ºi cu evaluarea
dascãlilor, noi suntem în clasa de elevi ºi bodyguard,
ºi pedagog, ºi profesor de o specialitate (cel mai
puþin relevant, din pãcate) ºi mai nou cu toata
migraþia asta penibilã spre Italia ºi Spania suntem ºi
pãrinþi cu jumãtate de normã. Cãci cum sã îi dam
somnorosului din ultima bancã 4 pentru cã nu ºtie
nimic? Doar e ocupat sã îºi facã de mâncare ºi curãþenie. Cine sã îl aibã în grijã? Când sã mai înveþe? Îi
dãm 6 cã ne e milã de el. Elevii de 6 vor avea pretenþii crescânde, deoarece ei ºtiu cã ºtiu mai mult
decât cel care nu a zis nimic ºi a luat 6. ªi clasa va
reacþiona. Pãi dacã au fost care nu au ºtiut ºi au luat
6 ºi 8 de ce sã nu citim ºi noi ceva cã luãm 10? Uite-o
pe Miss Performanþã!
Suntem încoltiþi de situaþii complexe, descurajante,
de paradoxuri pedagogice, de conflicte psihologice, de grija zilei de mâine, de îndosarierea propriilor merite, cã doar nu va sta cineva sã ne analizeze
nouã munca ºi prezenþele la perfecþionãri, centralizate ºi rãs-centralizate ºi sã ne încadreze la o alta
grila de salarizare! Nu! Suntem ºi cerºetori. Deci sã
ne cerºim în continuare drepturile, sporurile,
echivalãrile ºi sã lãsãm computerele sã se odihneascã. Sunt prea solicitate ca sã mai poatã opera
un simplu program de culegere de date pentru plata diferenþiatã.
Prof. Filip Alexandra

* sau poate ca mi-a prins bine ºcoala în comunism, altfel
n-aº fi rãmas aici sã-mi slugãresc patria. Patria care mã
iubeºte ºi de nivel bun de trai mã fereºte.

al revistei ºi n-am primit nicio reacþie
din partea celor care decid soarta acestor stimulente financiare. De preocupaþi, de ce n-ar fi?!, dacã tot „Trebuie sã
recunoaºtem cã profesorii noºtri sunt
plãtiþi foarte prost“, numai cã au învãþat repede cã dacã vrei aceastã gradaþie
trebuie sã alergi dupã diplome, sã falsifici participãri la simpozioane ºi sã nu
te opreºti numai la asta, cã tot n-ar fi
prea grav, sã faci orice, numai muncã la
clasã nu !
 „Nu este posibil sã existe diferenþe
foarte mari între salariul unui profesor
sau a unui judecãtor. Eu înþeleg cã judecãtorul este cel care împarte dreptatea
însã nu pot fi de acord ca un judecãtor
sã aibã salariul de nu ºtiu câte ori mai
mare ca al unui profesor, pentru cã acel
om a ajuns judecãtor datoritã unor
profesori.“
Uitându-ne cum funcþioneazã justiþia
în România, profesorii n-ar trebui sã fie
prea mândri, dac-ar fi sã continui raþionamentul, cât despre diferenþele dintre
salariile diferitelor categorii de bugetari, cred cã trebuie s-o contrazic vehement pe doamna secretar de stat…
orice este posibil când e vorba de bani
de la buget!
 „Eu sunt venitã pe acest post politic
(se vede – n.m.), dar pe mine mã intereseazã nu sã PNL-izez sistemul de învãþãmânt (în ce-o consta chestia asta,

Doamne?! în invazie de politicieni agramaþi?!) pe mine mã intereseazã ca sistemul de învãþãmânt sã funcþioneze
pentru ca sã se vadã cã PNL lucreazã
pentru societate.“
Eeee, „acilea-ºa“ chiar cã mã dãdu gata,
doamna secretar de stat (degeaba)!
parcã pânã mai acu’ vreo 17 ani mai era
un partid care lucra numai pentru societate ºi-a lucrat cu atât spor, cã rezultatele se vãd ºi în zilele noastre ºi tare
greu le mai suportãm noi profesorii ãia
din centrul societãþii, darmite ãia de la
periferia ei! ªi nu se opreºte aici. Finalul e apoteotic: „Nu cred cã în viitorul
apropiat România va face saltul prin
care sã ne detaºãm de politicã. Funcþiile de conducere din învãþãmânt – ministru, secretar de stat – trebuie sã fie
politice pentru a putea aplica strategia
Guvernului din care fac parte. De aici
în jos rãmâne de vãzut.“ Care strategie
dacã guvernele seamãnã din ce în ce
mai mult cu o adunãturã de Agamiþi
(sic!) Dandanache de le zdrãngãne
«clopoþeii – ling, ling, ling!, monºer, mã
înþelegi»? Alo, comisia aia naþionalã de
psiho… etc.?
Ce-om vedea de-aici în jos, sunt ºi eu
curioasã… Spuneþi-mi voi, cã eu, ca profesor d-ãla cu «comportament deviant», m-am obiºnuit sã þin capul sus ºi
privirea tot înainte! La mai mare, sã ne
trãiþi!
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MEA...

Prioritatea „Zero“
prof. Constantin Ciosu

Trebuie sã declar de la început cã nu sunt un fan
al domnului Traian Bãsescu. Pot spune însã cã îmi
scot pãlãria cu reverenþã în faþã omului care declarã cã învãþãmântul este „Prioritatea ZERO”, care
manifestã un interes constant pentru sistemul educaþional ºi care doreºte, ca dupã 17 ani de cãutãri ºi încercãri nereuºite,
sã realizeze o reformã autenticã.
Când acest om este preºedintele României, este cu atât mai bine cu
cât are forþa moralã ºi instituþionalã sã materializeze adevãruri ºtiute
de mulþi, rostite de puþini ºi pânã acum neasumate de nimeni. Raportul Comisiei pentru Analiza ºi Elaborarea Politicilor din Domeniul
Educaþiei, constituite la inþiativa preºedintelui, prezintã învãþãmântul
aºa cum este el în momentul de faþã, în termeni comparativi cu alte
sisteme educaþionale, un învãþãmânt care se dovedeºte calitativ ºi
cantitativ departe de ceea ce declarãm de regulã. Nu înþeleg de ce
cele patru mari probleme ale sistemului de învãþãmânt actual, identificate ºi analizate în diagnoza comisiei, supãrã atât de mult pe unii,
deºi nu ni se pare nici firesc ºi nici raþional sã se procedeze aºa.
Este învãþãmântul românesc inteficient? Este! Toate evaluarile internaþionale dovedesc cã ne situãm mult sub medie, chiar dacã excelenþa unor elevi sau cadre didactice ne palseazã onarabil la
olimpiadele internaþionale.
Este învãþãmântul românesc nerelevant? Este! El nu este concordant
cu economia ºi societatea viitorului pentru cã el nu este capabil sã
facã faþã provocãrilor economiei cunoaºterii.
Este învãþãmântul românesc inechitabil? Este! El nu asigurã ºanse
egale nici elevilor ºi nici cadrelor didactice din cauza diferenþelor
infrastructurii, a dotãrilor, a mediului ºi a condiþiilor de muncã.
Este învãþãmântul românesc de slabã calitate? Este! Doar 36% dintre ºcoli sunt conectate la Internet; 82 % din clãdirile ºcolare au
peste 50 de ani vechime; din mii de ºcoli lipsesc facilitãþile de bazã
– apã curenþã ºi grupurile sanitare; resursa umanã, din cauza
neatractivitãþii salarizãrii este îmbãtrânitã; programenle ºcolare sunt
supraîncãrcate cu informaþii reziduale; managementul unitãþilor ºcolare este politizat excesiv, împiedicându-se astfel acumularea de
„Know-how” ºi formarea managerilor profesioniºti.
Aceste atribute nu sunt generalizatoare. Ele existã ºi coboarã valoarea învãþãmântului românesc sub media europeanã. Propagând
actuala situaþie avem toate ºansele ca în curând sã vorbim despre
câteva insule de excelenþã rãsãrite într-un ocean de mediocritate.
Pe cine supãrã realitãþile acestui raport? În primul rând pe ministrul
Educaþiei, Cristian Adomniþei, care „descoperã” cã diagnoza ar
face parte dintr-o analizã mai vastã ºi mai veche, realizatã de un
grup de experþi din care au fãcut parte ºi unii membri ai Comisiei
Prezidenþiale. Domnule ministru dacã aþi ºtiut de acest raport de ce
l-aþi þinut sub cheie de la investitura dumneavoastrã ºi pânã acum?
Credeþi cumva cã putem cosmetiza la nesfîrºit realitatea þinând gunoiul sub preº?
Raporul a mai supãrat câþiva gargaragii de profesie aflaþi întâmplãtor pe post de lideri de opinie, care îþi transformã instantaneu uimirea în revoltã, atunci când îi auzi, persoane care dovedesc permant
cã remineºcenþele educaþiei comuniste le-au pãtruns pânã în mãduva oaselor. Ei nu recunosc nimic din ceea ce se întâmplã în jurul lor,
iar cei care au curajul sã spunã adevãrul sunt catalogaþi ca duºmani ai învãþãmântului. Uzând de o demagogie agresivã, ei declarã permanent cã sunt adepþii reformei, dar cu o singurã condiþie:
sã nu se schimbe nimic. Cultura lor educaþionalã nu le va permite
niciodatã sã-ºi verbalizeze proiecþiile ºi sã facã un pas spre viitor.
Cred cã într-o oarecare mãsurã realitãþile raportului îi pot deranja ºi
pe cei „culcuºiþi“ în învãþãmânt, pe cei pentru care sistemul educaþional este o activitate de rutinã ºi nu o vocaþie.
De ce era necesar acest raport? În primul rând pentru cã el ne prezintã o stare care trebuie sã se constituie într-un referenþial de la care
sã plecãm. În al doilea rând pentru cã ºtiind realitatea ºi þelul pe
care ni-l propunem, putem alege între aceste limite cãile optime de
urmat. În al treilea rând cred cã raportul trebuie sã trezeascã dorinþa motivantã de a putea spune în cel mai scurt timp cã suntem printre cei mai performanþi, pentru cã potenþialul învãþãmântului românesc, prin resursa umanã de care dispune, nu erste valorificat la un
nivel suficient.
Pãrerea mea.
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Potrivit Raportului Comisiei Prezidenþiale,

Învãþãmântul este
ineficient, nerelevant,
inechitabil ºi
de slabã calitate
Raportul Comisiei Prezidenþiale pentru Analiza ºi Elaborarea
Politicilor din Domeniile Educaþiei ºi Cercetãrii din România a scos
la ivealã mai multe probleme din învãþãmânt despre care se ºtia
doar în linii mari. Cu toate cã sunt voci care spun cã sunt lucruri
neadevãrate în aceastã cercetare, multe din punctele prezentate
în acest raport s-au regãsit de-a rândul anilor ºi în lucrãrile instituluilui de ºtiinþe ale Educaþei dar ºi în cercetãrile unor ONG-uri. Bun
sau rãu, acest raport creazã premizele unei adevãrate dezbateri
pe tema ºcolii româneºti, discuþii care pot duce la o nouã strategie
pentru urmãtorii 20 de ani.
Raportul a fost prezentat într-o dezbatere publicã la care au fost prezenþi
rectori, sindicaliºti, inspectori generali,
directori ºi alte personalitãþi care au
într-un fel sau altul legãturã cu
învãþãmântul. În cadrul Dezbaterilor,
preºedintele Traian Bãsescu a declarat
cã demersul nu trebuie politizat ºi trebuie evitatã tentaþia de a „politiza
matematica“. Bãsescu a afirmat cã trebuie pus accent ºi pe pregãtirea continuã a forþei de muncã ºi a garantat cã
preºedinþia va fi o gazdã bunã pentru
comisia care-ºi va continua activitatea
cu cea de-a doua etapã – aceea de a elabora acte formative, metodologii, care
sã susþinã concluziile raportului Comisiei de la Cotroceni despre starea educaþiei ºi a cercetãrii în România. Preºedintele a fãcut un apel la elaborarea unor
strategii care sã asigure competitivitatea pe piaþa muncii ºi a afirmat cã se
tinde spre o societate a cãrei principalã
resursa nu va mai fi energia, ci cunoaºterea.
În cadrul discuþiilor membrii comisiei
au prezentat câteva puncte din accord ºi
au spus cã sistemul de învãþãmânt este
ineficient fãcând comparaþie cu celelalte þãri din Uniunea Europeanã pe baza unor rezultate la evaluarile înternaþionale. Astfel, potrivit acestora, performanþele obþinute de elevii din
România la principalele evaluãri internaþionale: PISA, TIMSS ºi PIRLS, cu
excepþia rezultatelor la lecturã ale copiilor din clasa a IV-a (PIRLS – 2001), se
aflã mult sub media internaþionalã.

„Mult mai îngrijorãtor este însã faptul cã
performanþele înregistrate de elevii
noºtri sunt semnificativ mai slabe decât
cele ale elevilor din þãrile vecine, recent
intrate în UE, care au aproximativ aceleaºi condiþii social-economice ca România. Aceste performanþe ne aratã cã trebuie sã punem capãt iluziei cã avem un
sistem performant, invocând reuºitele
la olimpiadele internaþionale. Rezultatele olimpicilor noºtri sunt prea puþin
relevante pentru sistem: ele reflectã excelenþa lor personalã ºi a câtorva profesori care îi pregãtesc, nicidecum starea
sistemului“, se aratã în raport.
În ceea ce priveºte nerelevanþã sistemului, autorii lucrãrii aratã cã învãþãmântul românesc nu pregãteºte pentru
viitor. „Toate analizele actuale aratã cã
viitorul va fi dominat de economiile ºi
societãþile bazate pe cunoaºtere. În
acest context, prin Agenda Lisabona, UE
a stabilit 5 indicatori care aratã mãsura
în care o þarã ºi Uniunea, în ansamblul
ei, sunt capabile sã facã faþã provocãrilor economiei cunoaºterii. Din analiza
datelor rezultã o concluzie clarã: actualul sistem de educaþie nu este capabil
sã asigure României o poziþie competitivã în economia cunoaºterii.
Profesorii care au fãcut raportul mai
aratã cã sistemul educaþiona este inechitabil. „În România, în ciuda intervenþiilor de pânã acum, se menþin inechitãþi flagrante. Apartenenþa la mediul rural se asociazã cu dezavantaje majore:
actualmente numai 24,54% dintre elevii din mediul rural ajung sã urmeze

liceul. Proporþia elevilor din mediul
rural care obþin rezultate slabe la limba
românã, matematicã ºi ºtiinþe este de 26 ori mai mare decât a celor din mediul
urban; proporþia celor care obþin rezultate foarte bune la aceleaºi discipline
este de 2-3 ori mai micã! Grupurile vulnerabile continuã sã fie, în mare mãsurã, dezavantajate educaþional“, se
precizeazã în raport.
De asemenea, membrii comisiei prezidenþiale aratã cã din cauza infrastructururii ºi din cauza resurselor foarte puþine sistemul de învãþãmânt este de o slabã calitate. „Majoritatea ºcolilor din România au o arhitecturã care corespunde
unei concepþii despre ºcoalã de la finele
secolului al XIX-lea, nu de la începutul
secolului al XXI-lea. Peste 82% din totalul
clãdirilor ºcolare sunt construite înainte
de 1970, uneori chiar cu mult mai mult
timp în urmã, ceea ce face ca starea ºi
dotarea lor sã nu mai corespundã standardelor actuale de pregãtire. Din mii de
ºcoli lipsesc facilitãþile de bazã (apã
curentã, WC etc.), iar dotarea materialã
este precarã. Doar 36% dintre ºcoli sunt
conectate la internet, majoritatea covârºitoare fiind formatã din liceele din mediul urban. Resursa umanã îmbãtrâneºte
îngrijorãtor (media de vârstã a personalului didactic este de 40 de ani la femei
ºi de 44 de ani la bãrbaþi), iar calitatea
prestaþiei este, în general, slabã. Doar
18% din personalul didactic a urmat un
curs de pregãtire pentru utilizarea tehnologiei informaþiei în predare. Inerþia
sistemului este uriaºã“, spun autorii
raportului.
Nici învãþãmâtul superior nu a scapat
de critici. „În învãþãmântul superior ºi
în cercetare, câteva insule de excelenþã
sunt scufundate într-o mare de mediocritate. Niciuna dintre universitãþile
noastre nu se aflã în topul celor 500 de
universitãþi din lume conform clasamentului Shanghai ºi chiar cele mai performante dintre ele ar trebui sã-ºi sporeascã producþia ºtiinþificã de 7-8 ori ca sã
aspire la un astfel de statut“, aratã membrii comisiei prezidenþiale.
Dragoº Neacºu

Performanþele elevilor din România la evaluãrile internaþionale (2003)
Tip evaluare

PISA

TIMSS

PIRLS

Lecturã

Matematicã

ªtiinþe

Matematicã

ªtiinþe

ROMÂNIA

428

426

441

45

48

512

Media Internaþionalã

500

500

500

48

52

500

Bulgaria

430

-

45

57

550

Ungaria

480

488

57

62

543

496

Notã: PISA. Programul Internaþional OECD de Evaluare a Elevilor. România ocupã poziþia 34 din cele 42 de þãri participante.
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) evalueazã performanþele elevilor de clasa a VIII-a la matematicã ºi ºtiinþe.
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) evalueazã performanþele de citire/lecturã ale copiilor din clasa a IV-a.
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Reforma politicilor de resurse
umane în viziunea Preºedinþiei

Ratorul comisiei prezidenþiale aratã cã fãrã o investiþie majorã
în resursa umanaã orice reformã este egalã cu 0. Creºterea
substanþialã a salarizãrii corelatã cu creºterea pretenþiilor faþã de
prestaþia didacticã este primordialã pentru a putea ajunge la un
învãþãmânt de calitate.
Profesorii care au participat la elaborarea raportului spun cã analiza resurselor umane implicate în sistemul de învãþãmânt preuniversitar relevã un tablou
sumbru. Sistemul de salarizare foarte
prost (în 2005, un profesor nou intrat în
sistem avea 58,2% din salariul mediu
brut pe economie ºi ajungea sã-l depãºeascã abia dupã obþinerea gradului II ºi
40 de ani de muncã) ºi scãderea prestigiului social al cadrului didactic au redus dramatic interesul pentru cariera
didacticã. Declinul demografic va determina apariþia unui surplus de 50.000 de
profesori, 80% dintre ei înregistrânduse în învãþãmântul gimnazial ºi liceal.
Universitãþile oferã o foarte slabã pregãtire iniþialã pentru cariera didacticã, iar
pregãtirea continuã este superficialã.
Membrii comisiei spun cã pentru a avea
o resursã umanã de calitate în educaþie,
urmãtoarele mãsuri sunt necesare ºi
urgente:
1. Creºterea substanþialã a salarizãrii corelatã cu creºterea pretenþiilor faþã de
prestaþia didacticã. Aºa cum relevã un
studiu al Bãncii Mondiale, salariul mediu al unui profesor în þãrile OECD este
de 1,31 din PIB/locuitor pe când în România este de doar 0.95 din PIB/locuitor. O creºtere de 0,36 unitãþi de PIB/locuitor este urgentã, dacã dorim sã
atragem resurse umane de calitate pentru cariera didacticã ºi sã avem performanþe cel puþin la nivelul mediei OECD.
Altfel, cariera didacticã va deveni o opþiune rezidualã: decid sã devinã profesori
doar cei care nu au o altã opþiune mai
bunã. Salarii mai mari înseamnã însã ºi
muncã mai multã. Acum avem cel mai
scurt an ºcolar din UE ºi cele mai puþine
ore de predare! Aºadar, creºterea salariilor trebuie condiþionatã de creºterea
cantitãþii ºi calitãþii prestaþiei didactice.
2. Creºterea calitãþii formãrii iniþiale ºi
continue. Statul trebuie sã impunã standarde riguroase pentru cariera didacticã. Menþionãm câteva pe care le socotim foarte importante. Pot urma cursuri
de formare în cariera didacticã doar studenþii integraliºti; pot accede la definiti-

vat doar cei care au media de licenþã
minimum 7. Vor putea deveni profesori

cu gradul II sau I doar cei care vor avea
cel puþin masterat didactic. Cariera
didacticã nu se va încheia cu gradul I, ci
vor fi identificate noi grade de excelenþã. Ministerul Educaþiei va stabili
Standarde riguroase pentru furnizorii
de formare iniþialã ºi continuã. El se va
comporta ca principalul finanþator al
cursurilor de formare ºi ca principalul
angajator al absolvenþilor acestor
cursuri, ca atare va finanþa doar acele
cursuri ºi acele instituþii care respectã
cerinþele de calitate.
3. Profesionalizarea carierei manageriale în învãþãmântul preuniversitar. Vor
putea deveni manageri de ºcoli sau inspectori doar cei care vor avea un masterat în managementul unitãþilor ºcolare. Managementul educaþional va deveni o carierã, nu o funcþie temporar ocupatã de un profesor.

O altã ierarhie
didacticã în universitar
În ceea ce priveºte învãþãmântul universitar, Raportul aratã cã trebuie uniformizate politicile de resurse umane. Procedurile de angajare ºi promovare a ca-

drelor didactice sunt reglementate
strict ºi uniform de Statutul personalului didactic, care intervine brutal în
politicile de resurse umane din interiorul universitãþilor. În plus, pentru posturile de conferenþiar, profesor, profesor-conducãtor de doctorat, criteriile
sunt unice (pe domenii) la nivel naþional ºi acordate în baza evaluãrii CNATDCU. Odatã îndeplinite aceste criterii
(care nu avantajeazã pe cei foarte buni,
ci reprezintã compromisuri „în jos“
între membrii comisiilor de evaluare),
un profesor cu performanþe deosebite
are aceeaºi legitimitate ºi valoare ca ºi
unul mediu sau mediocru.
Resursele umane sunt primul factor în
excelenþa unei universitãþi. Fãrã resurse
umane de calitate, viziunea strategicã a
top-managementului sau baza materialã a unei universitãþi nu valoreazã nimic. Politicile de resurse umane promovate la nivel de sistem ºi la nivel de instituþii de învãþãmânt superior sunt nesatisfãcãtoare ºi vetuste. Conducerile universitãþilor sunt primele responsabile
de deteriorarea masivã a resurselor
umane din universitãþi, în condiþiile în

care, dupã 1989, universitãþile au avut
posibilitatea sã-ºi selecteze resurse
umane de cea mai bunã calitate, fãrã
niciun fel de intervenþie din partea vreunui factor politic sau a ministerului. Cu
excepþia unor insule izolate de excelenþã, datorate mai degrabã meritelor personale decât politicilor instituþionale,
calitatea personalului de predare ºi cercetare din universitãþi este la un nivel
foarte scãzut. Nepotismul, clonarea imposturii pe criterii de „gaºcã“, corupþia
sunt fenomene comune în universitãþile româneºti.
În viziunea autorilor, principalele mãsuri menite sã optimizeze utilizarea resurselor umane sunt urmãtoarele:
1) Autonomie universitarã completã în
definirea normei didactice ºi de cercetare. În acest fel, universitãþile care se vor
orienta spre cercetare vor defini norma
cu mai puþine ore de predare ºi mai multe de cercetare; dimpotrivã, cele orientate spre educaþie vor tinde spre o definire a normei mai degrabã prin sarcinile de predare. Nu vom mai avea norme definite uniform, ci în funcþie de misiunea asumatã a universitãþilor.
2) Întãrirea intrãrii în sistem (triplarea
suportului financiar pentru doctoranzi,
post-doctoranzi ºi cercetãtorii debutanþi astfel încât tinerii sã fie motivaþi sã
urmeze cariera de cercetare).
3) Dublarea burselor studenþilor care
studiazã în domeniile ºtiinþe ºi tehnologie.
4) Simplificarea ierarhiei didactice (trei
grade didactice – cu eliminarea poziþiei
de lector sau ºef de lucrãri), înlãturarea
oricãror criterii de vechime privind poziþiile didactice ºi autonomia universitãþilor de a-ºi negocia pachetul financiar cu angajatul.
5) Desfiinþarea CNATDCU, autonomie ºi
responsabilizarea totalã a universitãþilor pentru politica de recrutare ºi promovare a resurselor umane.
6) Portabilitatea granturilor. Aplicarea
la competiþiile pentru granturi se va
face direct de cãtre cercetãtor, în baza libertãþii academice, aprobarea universitãþii rezumându-se la angajamentul
ofertei de facilitãþi pentru cercetãtor.
Grantul revine cercetãtorului, iar acesta
îl gestioneazã în conformitate cu legislaþia în vigoare (finanþare centratã pe
cercetãtor, nu pe instituþie). Transferul
sau mutarea cercetãtorului la o altã universitate înseamnã automat ºi mutarea/transferul grantului la universitatea respectivã. Centrarea granturilor
pe cercetãtor ºi portabilitatea lor va
spori puterea de negociere a cercetãtorilor ºi va constitui un factor important
de dezvoltare ºi inovare instituþionalã.
Rectorii vor fi obligaþi sã asculte ºi sã
respecte punctul de vedere al celor mai
buni cercetãtori pe care îi are universitatea.
7) Instituirea unui cod de deontologie
profesionalã care sã ofere o bazã pentru
identificarea, analiza ºi sancþionarea
conflictelor de interese, incompatibilitãþilor, precum ºi a altor abateri de la
normativitatea moralã academicã.
Semnãtura
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Soluþiile comisiei prezidenþiale
Autorii raportulul spun cã în educaþie, schimbãrile
structurale necesitã timp ºi angajamente care depãºesc
orizontul unui ciclu electoral sau durata de viaþã a unui
guvern. „Dacã vrem cu adevãrat o schimbare profundã,
atunci este esenþialã realizarea unui memorandum
pentru un pact naþional pentru educaþie ºi cercetare,
un angajament al tuturor forþelor responsabile, din cadrul
societãþii politice si civile, care considerã cã viitorul
României, competitivitatea ºi prosperitatea ei depind,
într-o economie a cunoaºterii, mai mult decât oricând,
de schimbarea structuralã a sistemului de educaþie.
Din 1990 pânã în prezent, orice început de reformã a
fost suprimat de alt început de reformã a urmãtorului
ministru al educaþiei. Sistemul a acumulat tensiuni inutile

care s-au repercutat profound negativ asupra elevilor ºi
pãrinþilor; însãºi ideea de reformã s-a compromis. Trebuie
sã punem capãt acestor abordãri partizane ºi
neproductive printr-un pact naþional pentru educaþie care,
raliind toate forþele responsabile, sã stabileascã
principalele mãsuri de restructurare a sistemului
educaþional ºi agenda implementãrii lor, indiferent de
cine se va afla la putere sau în opoziþie. Nu e nevoie de
o repetare a retoricii de tipul «educaþia e o prioritate
naþionalã». Am ajuns în stadiul acþiunilor consecvente,
concertate ºi energice. A nu acþiona în regim de urgenþã
ºi cu mãsuri constructive de anvergurã înseamnã a ne
condamna la rãmâneri în urmã din ce în ce mai greu
recuperabile”, se precizeazã în raport.

O nouã organizare
a ciclurilor de învãþãmânt
Potrivit membrilor comisiei Prezidenþiale, Actuala structurã
are deficienþe majore: a) desconsiderã educaþia timpurie; b)
fragmenteazã învãþãmântul obligatoriu de 10 ani printr-un
examen naþional inutil, dupã 8 ani, când, de fapt, acest examen trebuia sã fie plasat la finele învãþãmântului obligatoriu ºi
sã fie un examen de certificare, nu de selecþie; c) propune o
rutã de profesionalizare (= SAM) prea timpurie, neatractivã ºi
nejustificatã de dinamica pieþei muncii, la care selecþia se face
prin eºec, nu prin performanþe sau vocaþie; d) nu e compatibilizatã cu procesul Bologna, care s-a implementat în învãþãmântul superior din 2005, ºi cu cadrul european al calificãrilor (EQF), care stã la baza mobilitãþii muncii în Uniunea
Europeanã. Mai dramatic decât orice alt efect, actuala structurã a determinat, în foarte mare mãsurã situarea României
pe ultimul loc în Europa în privinþa participãrii la o formã de
educaþie a tinerilor de 15-24 de ani. Doar 41,9% dintre aceºti
tineri participã la vreo formã de învãþãmânt (faþã de 64,5% Lituania, 63,4% – Polonia, 62,7% – Slovenia), ceea ce are consecinþe catastrofale asupra nivelului de pregãtire a forþei de
muncã.
În mod predominant, forþa noastrã de muncã este calificatã
pentru ocupaþii rutiniere cu nivel
scãzut de calificare, în decalaj faþã de solicitãrile unei
economii bazate pe cunoaºtere; prea mulþi români se vor confrunta cu riscul de a ocupa cele mai prost remunerate si cele
mai nesolicitate ocupaþii. Pentru a ieºi din aceastã stare, cu
efecte dramatice pentru copiii noºtri în viitorul apropiat, este
nevoie de promovarea unei noi structuri a ciclurilor de studii
din învãþãmântul preuniversitar. Noua structurã vizatã de
comisie compatibilizeazã nivelurile învãþãmântului preuniversitar cu cadrul european al calificãrilor ºi reorganizarea
învãþãmântului superior conform procesului Bologna. Astfel,
Statul va asigura un învãþãmânt generalizat ºi gratuit timp de

13 ani, de la clasa pregãtitoare, pânã la sfârºitul liceului.
Accesul în învãþãmântul liceal e garantat pentru toþi cei care
doresc, în condiþiile în care UE estimeazã cã din 2010 doar
15% dintre noile ocupaþii vor solicita doar absolvirea unei
forme de învãþãmânt obligatoriu. Învãþãmântul obligatoriu se
pãstreazã la 10 ani [clasa pregãtitoare (1) + învãþãmânt primar (4) + învãþãmânt gimnazial (5)] ºi se organizeazã în
acelaºi tip de unitate de învãþãmânt. ªcolarizarea obligatorie
se încheie la 16 ani, vârstã la care tinerii pot intra pe piaþa
muncii, conform legislaþiei în vigoare. Se desfiinþeazã ºcoala
de arte ºi meserii ºi se promoveazã trei tipuri de licee: teoretic, tehnologic ºi vocaþional, iar statul îºi asumã, în strânsã
cooperare cu familia, toate responsabilitãþile în realizarea
educaþiei timpurii. La finalul ciclului primar ºi al învãþãmântului obligatoriu, elevii vor fi evaluaþi la nivel naþional. Funcþia
acestor evaluãri este de a diagnostica eficienþa ºi calitatea sistemului de învãþãmânt, nu de a face selecþia elevilor (nu vor
exista admiºi sau respinºi, ci un anumit punctaj care sã semnifice mãsura în care elevul a dobândit competenþele unui
nivel de ºcolarizare). Absolventul de învãþãmânt obligatoriu
va primi o diplomã ºi un supliment la diplomã care sã specifice competenþele pe care le posedã ºi nivelul lor de realizare.
În baza unor standarde naþionale riguroase de asigurare a calitãþii, liceele vor dobândi autonomie în stabilirea numãrului
de locuri ºi a procedurilor de admitere. Statul va controla
respectarea standardelor de calitate ºi va finanþa integral costurile ºcolarizãrii tuturor elevilor admiºi la liceu. Liceele de calitate vor atrage mai mulþi elevi, deci mai mulþi bani, dupã principiul: finanþarea urmeazã elevul. Se creeazã mecanismul prin
care banul public se alocã acolo unde este calitate ºi se induce
o competiþie beneficã între licee. Examenul de bacalaureat va
verifica gradul de dezvoltare a competenþelor cheie ºi specifice (pe profiluri de licee).

În raportul Comisiei Prezidenþiale se aratã cã la
ora actualã curriculumul este perceput de toþi
actorii implicaþi (elevi, profesori, pãrinþi) ca fiind
supraîncãrcat ºi cu relevanþã scãzutã pentru viaþa
de adult ºi pentru piaþa muncii. Oferta de informaþii prevaleazã faþã de dezvoltarea de competenþe pentru rezolvarea de probleme. Nu este
clar nici pentru pãrinþi, nici pentru profesori ce
vrem sã ºtie copiii atunci când vor ieºi din ºcoalã
sau dintr-un ciclu de învãþare. Un curriculum
neclar a condus la manuale proaste, predare fãrã
orizont formativ ºi evaluare extrem de deficitarã.
Elevii preþuiesc tot mai puþin o ºcoalã izolatã de

caþia permanentã ºi a altor documente relevan
considerãm cã urmãtoarele opt competen
cheie trebuie sã devinã þinte ale ºcolarizãrii:
1. Competenþe de comunicare în limba mater
ºi în douã limbi de circulaþie internaþionalã;
2. Competenþe fundamentale de matematic
ºtiinþe ºi tehnologie;
3. Competenþe digitale (de utilizare a tehnolog
informaþiei pentru cunoaºtere ºi rezolvarea
probleme);
4. Competenþe axiologice sau de valoriza
(necesare pentru participarea activã ºi respon
abilã la viaþa socialã);

Un nou curriculum
modul în care se produce ºi se livreazã astãzi
cunoaºterea. Avem un curriculum cu faþa spre
trecut, nu spre viitor. Autorii spun cã dezvoltarea
curricularã necesitã în prezent un nou cadru de
referinþã. „Primul principiu al acestui cadru este
centrarea pe competenþe cheie, adicã pe acea
combinaþie specificã de cunoºtinþe, abilitãþi ºi atitudini adecvate contextului de care are nevoie

5. Competenþe pentru managementul vieþii p
sonale ºi al evoluþiei în carierã;
6. Competenþe antreprenoriale;
7. Competenþe de expresie culturalã;
8. Competenþe de a învãþa pe tot parcursul vie
Odatã asumat sistemul competenþelor cheie,
poate introduce maximã coerenþã în sistemul
învãþãmânt. Curriculumul va fi derivat din aces

fiecare individ pentru împlinirea ºi dezvoltarea
personalã, pentru cetãþenia activã, pentru incluziunea socialã ºi pentru angajarea pe piaþa muncii.
ªcoala trebuie sã ofere competenþe, nu doar
informaþii. Aºa cum nu poþi stabili un traseu pânã
nu defineºti clar punctul unde trebuie sã ajungi,
tot la fel nu poþi stabili un curriculum (=un traseu
de formare) fãrã sã stabileºti clar competenþele
cheie ce trebuie formate. O dezbatere naþionalã
este necesarã pentru a ne asuma competenþele
cheie care vor ghida educaþia copiilor ºi ea trebuie sã înceapã neîntârziat. Din analiza cadrului
european al competenþelor cheie pentru edu-

competenþe, manualele vor fi evaluate în func
de capacitatea lor de a promova aceste comp
tenþe, predarea profesorilor – de mãsura în ca
le dezvoltã, iar elevii – în funcþie de mãsura
care au dobândit competenþele menþionate
niveluri specifice pentru fiecare ciclu de stud
Fiecare disciplinã ºi proiectele interdiscip
narevor fi judecate nu prin cantitatea de info
maþii pe care o transmit, ci prin contribuþia la fo
marea competenþelor menþionate.
Al doilea principiu al reformei curriculare es
flexibilitatea. Flexibilitatea se referã la împut
nicirea ºcolii ºi a profesorilor de a decide ce dis
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pentru ieºirea din crizã
Educaþia timpurie – bun public

pline ºi, în interiorul disciplinelor, ce conþinuturi
vor fi oferite elevilor. Curriculumul naþional
obligatoriu va stabili doar în proporþie de 70-80%
ce discipline (iar în interiorul disciplinelor – ce
lecþii) trebuie predate. ªcoala ºi profesorul vor
decide pentru 20-30% din activitãþile de predare:
vor preda ºi alte discipline, vor extinde numãrul
de lecþii la o anumitã disciplinã sau vor opta pentru consolidarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor
deja dobândite. Oferta ºcolarã se va apropia mult
mai mult de nevoile elevilor ºi ale comunitãþii, iar
ºcolile se vor putea diferenþia prin oferta fãcutã
elevilor. Se pun astfel bazele concurenþei edu-

m flexibil

er-
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caþionale, a poziþionãrii fiecãrei ºcoli pe piaþa de
servicii educaþionale. O ofertã competitivã va satisface o cerere mai mare, va atrage mai mulþi
elevi ºi, deci, mai multe resurse, banii publici
urmând opþiunile elevilor.
Al treilea principiu al reformei curriculare se
referã la oameni. Orice reformã curricularã care
nu pregãteºte resurse umane (profesorii ºi directorii) pentru susþinerea ei se opreºte la poarta ºcolii. Reforma curricularã necesitã, aºadar, o masivã
ºi urgentã formare a cadrelor didactice ºi a directorilor de ºcoli. Ca sã nu rãmânã înþepeniþi în vechile rutine, profesorii au nevoie de ghiduri pentru operaþionalizarea competenþelor în cadrul
disciplinei lor, pentru predarea ºi evaluarea lor
adecvatã. Degeaba centrãm curriculumul pe competenþe dacã profesorii nu vor ºti cum sã le implementeze în activitatea lor zilnicã de predare, învãþare ºi evaluare. Directorii ºi profesorii vor avea
nevoie de instrumente pentru analiza nevoilor de
învãþare (ale elevilor ºi ale comunitãþii locale) ºi
de construcþie a ofertei curriculare proprii.
Al patrulea principiu se referã la digitalizarea curriculumului. Trebuie sã recunoaºtem cã
tehnologiile digitale multimedia au schimbat
fundamental modul în care mintea opereazã cu
informaþia. Performanþa depinde mult mai mult
de capacitatea de a utiliza instrumentele de
cunoaºtere decât de activitatea cognitivã internã.
Conþinuturile curriculare trebuie concepute astfel
încât sã corespundã noilor atitudini ºi strategii
mintale ale elevilor care trãiesc cotidian într-un
univers multimedia ºi digitalizat.
Ministerul Educaþiei trebuie sã creeze o
Bibliotecã Virtualã multimedia care sã acopere
integral conþinuturile care se predau elevilor ºi
resursele de învãþare necesare. Ea trebuie sã fie
cu acces liber ºi nelimitat pentru profesori ºi
elevi, oriunde s-ar afla ei ºi în orice moment. Prin
exploatarea acestor resurse, toþi îºi vor construi
predarea sau învãþarea adecvatã nevoilor proprii. Toþi vor putea sã predea sau sã înveþe fãrã sã
se mai simtã limitaþi de resursele bibliotecilor
ºcolare sau de manualele disponibile.

Statul a subevaluat ºi marginalizat sistematic cea mai
importantã perioadã a educaþiei: educaþia timpurie,
adicã totalitatea activitãþilor educative pe perioada
0-6/7 ani. O calitate bunã a educaþiei timpurii favorizeazã valorificarea optimã a oportunitãþilor de învãþare create mai târziu. Deprinderile ºi cunoºtinþele dobândite devreme favorizeazã dezvoltarea altor cunoºtinþe ºi deprinderi. Dimpotrivã, deficienþele neremediate la aceastã vârstã produc, mai târziu, deficienþe ºi
mai mari, oportunitãþi de învãþare ratate sau mai slab
valorificate. Investiþia în educaþia timpurie este cea
mai rentabilã investiþie din educaþie, cu beneficiile individuale ºi sociale cele mai mari ºi cu costurile de
oportunitate cele mai reduse. Actualmente statul considerã cã nu are nici o îndatorire privind educaþia copiilor pânã la 3 ani. Puþinele creºe care au mai rãmas
sunt reglementate de decizii din 1970 ale Ministerului
Sãnãtãþii ºi sunt concepute doar ca instituþii care trebuie sã asigure hranã ºi îngrijire, nu ºi educaþie. Intervenþia timpurie pentru prevenirea sau corectarea unor
deficienþe este aproape inexistentã. Grupurile dezavantajate nu fac obiectul niciunui program naþional.
Educaþia timpurie a fost segmentul ocolit de reformã
din 1990 pânã în prezent.
Membrii comisiei spun cã statul trebuie sã întreprindã
de urgenþã urmãtoarele mãsuri:
1. Educaþia timpurie se declarã bun public. Ea produce,
conform cercetãrilor actuale, externalitãþi cu impact
social masiv: reduce rata abandonului ºcolar ºi a pãrãsirii timpurii a ºcolii, reduce delicvenþa, duce la creºterea ºanselor pentru un status socio-economic mai bun,
ridicã starea de sãnãtate a populaþiei. În consecinþã,
statul trebuie sã acopere toate (sau majoritatea) costurilor legate de educaþia timpurie. În plan personal, primii ani de viaþã sunt cei mai propice pentru asimilarea

instrumentelor de bazã ale inteligenþei ºi caracterului:
limbaje naturale, cunoºtinþe ºi deprinderi fundamentale ale unei vieþi civilizate ºi reflexive, norme ºi criterii
de raportare la propriul sine ºi la altul, de trecere de la
heteronomie la autonomie ºi relaþionare socialã. Familia, instituþiile publice ºi congenerii trebuie sã-ºi asume
responsabilitãþi convergente ºi sã contribuie prin educaþia timpurie la dezvoltarea personalã a fiecãrui copil.
2. E imperios necesarã stabilirea responsabilitãþii unui
minister sau a unei agenþii naþionale, pentru implementarea ºi coordonarea tuturor programelor de educaþie timpurie. Actualmente, creºele se aflã în subordinea Ministerului Sãnãtãþii, grãdiniþele depind de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, subordonarea financiarã
fiind îndreptatã cãtre autoritãþile locale. Nu existã nici
o coordonare între factorii implicaþi. Agenþia sau ministerul responsabil va asigura coordonarea factorilor
locali ºi a celor centrali implicaþi în educaþia timpurie.
La nivel central trebuie pãstrate deciziile privitoare la
standardele de calitate ºi rezultatele învãþãrii.
3. Instituþiile responsabile cu educaþia pe perioada 0-3
ani trebuie sã aibã explicit o misiune educativã.
Educaþia ºi intervenþia timpurii sunt esenþiale. Actualmente, creºele sau alte instituþii implicate considerã cã
scopul lor se rezumã la a asigura protecþie ºi o bunã
stare de sãnãtate copiilor. Nu existã nici un cadru curricular, nici un reper educaþional stabilit, iar structura ºi
calificarea personalului acoperã doar nevoile de sãnãtate ºi de protecþie.
4. Toate instituþiile implicate în educaþia timpurie
(inclusiv creºele) trebuie supuse procesului de acreditare ºi asigurare a calitãþii dupã criterii educaþionale.
5. Parteneriatul public-privat trebuie puternic încurajat în ofertarea de servicii pentru educaþia timpurie.
Statul va acorda vouchere (demand-based financing)

pentru educaþia timpurie pe care copiii, prin intermediul familiei sau al tutorelui autorizat, le pot utiliza
la toate instituþiile de educaþie timpurie acreditate,
indiferent cã sunt publice sau private. În acest fel, vor
fi stimulate ºi firmele private sã se implice în educaþie
timpurie, în baza unor standarde ºi criterii de calitate.
6. Instituþiile furnizoare de educaþie timpurie îºi vor
realiza activitãþile atât în cadrul instituþiei, cât ºi în
comunitate, inclusiv educaþia pãrinþilor.
7. Grupa pregãtitoare devine clasã pregãtitoare ºi intrã
în regimul învãþãmântului obligatoriu. Ea are funcþia
de a pregãti copilul pentru cerinþele mediului ºcolar ºi
de a contribui la realizarea echitãþii ºi a egalitãþii de
ºanse în educaþie.
8. Trebuie dezvoltate programe de studii universitare
pentru pregãtirea personalului didactic pentru copiii
între 0-3 ani. În prezent, nicio universitate nu oferã un
astfel de program. E nevoie de manageri profesioniºti
în educaþia timpurie, altfel orice reformã se blocheazã.
9. Între cele douã paradigme pedagogice moderne privind educaþia timpurie – paradigma pedagogiei sociale ºi paradigma pregãtirii pentru ºcoalã (school readiness) – se recomandã opþiunea pentru cea din urmã.
10. Trebuie elaborat un sistem unitar de criterii ºi indicatori, precum ºi o procedurã riguroasã de colectare a
datelor, astfel încât sistemul educaþiei timpurii sã fie
transparent, iar mãsurile de corijare sã fie optimizate.
Nu se pot realiza o educaþie performantã, o dezvoltare
personalã armonioasã, un climat social civilizat ºi o
culturã naþionalã bogatã ºi competitivã în absenþa
acelei educaþii timpurii care sã cuprindã toþi copiii în
instituþii responsabile ºi competente, finanþate adecvat de cãtre stat. Investiþia în educaþia timpurie este
conceputã ºi de UE ca mãsurã prioritarã pentru creºterea eficienþei ºi echitãþii sistemelor de educaþie.
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Descentralizarea – singura soluþie
pentru creºterea calitãþii
Despre descentralizarea sistemului de învãþãmânt se vorbeºte de
aproape 10 ani. Cu toate acestea, nici un ministru nu a dorit sã-ºi
asume o astfel de decizie fiind speriaþi de criticile care ar putea
urma. Actualul guvern a fãcut ºi o strategie de descentralizare
pe hârtie iar Ministerul Educaþiei se chinuie de câþiva ani sã
implementeze un sistem pilot care însã nu prea funcþioneazã ºi nu
produce rezultate. Subiectul descentralirãrii a fost prins ºi în
raportul Preºedinþiei iar autorii vin ºi cu soluþii pentru ca
descentralizarea sã funcþioneze.
Comisia Prezidenþialã care a realizat
rapotul spune cã sistemul de învãþãmânt preuniversitar continuã sã fie
supracentralizat, aproape ca în vremea
socialismului multilateral dezvoltat.
Unitãþile de învãþãmânt nu au nicio
competenþã în construcþia propriului
buget ºi nicio flexibilitate în execuþia lui.
Alocarea bugetului din aºa numitele
„cote defalcate din TVA“ se face total netransparent de cãtre Ministerul Finanþelor Publice, pentru acoperirea costurilor, nu pentru atingerea unor þinte
educaþionale clare. Curriculumul la dispoziþia ºcolii este cvasi-inexistent, iar
flexibilitatea curriculumului disciplinelor – nulã. ªcolile nu-ºi pot angaja propriul personal ºi nu-l pot concedia, chiar
dacã este neperformant. Pânã ºi numirea unui director de ºcoalã se face printr-o decizie a Ministrului Educaþiei. ªcolile nu au niciun contract de performanþã cu comunitãþile care le finanþeazã ºi
în faþa cãrora ar trebui sã dea socotealã.
Unitãþile ºcolare îºi limiteazã misiunea
la a-i învãþa pe copiii comunitãþii ºi nu se
implicã deloc în educaþia adulþilor, ca ºi
cum nu am trãi într-o perioadã istoricã
în care învãþarea permanentã face difer-

enþa. Activitatea ºcolii se limiteazã la
orele de curs, iar copiii, între ultima orã
de curs ºi venirea acasã a pãrinþilor,
sunt lãsaþi la cheremul strãzii. ªcoala nu
stimuleazã participarea activã la viaþa
comunitãþii ºi responsabilitatea socialã,
pe care le pot dezvolta implicarea în
programe comunitare, în activitãþi de
asistenþã socialã, în grupuri de suport,
de protecþie a mediului etc.
Potrivit raportului, descentralizarea sistemului de învãþãmânt nu duce lipsã de
strategii – Guvernul a aprobat încã din
2005 Strategia de descentralizare a învãþãmântului –, ci de acþiune hotãrâtã.
Este esenþial ca descentralizarea sã se
realizeze imediat, acum când pentru
educaþie se alocã un procent mult mai
mare din PIB decât înainte. Surplusul
de bani poate fi utilizat pentru compensarea unor disfuncþii inerente; întârzierea descentralizãrii va face ca sistemul
sã devinã ºi mai inert. Cel mai prost
lucru este o infuzie masivã de bani întrun sistem de învãþãmânt nereformat,
neresponsabilizat prin descentralizare.
Descentralizarea nu este un scop în
sine, ci este un mijloc pentru a creºte calitatea, eficienþa, relevanþa ºi echitatea

sistemului de învãþãmânt. ªi în momentul de faþã 73,3% din bugetul învãþãmântului preuniversitar se desfãºoarã
prin bugetele locale dupã o formulã total netransparentã a Ministerului Economiei ºi Finanþelor, care n-are nicio
legãturã cu þintele educaþionale strategice. Rezumând numeroase studii, se
poate spune cã alocarea banilor nu se
face pe baza obiectivelor educaþionale,
ci dupã criterii total strãine de educaþie,
inducând astfel disparitãþi majore în
finanþarea ºcolilor.

Ce ar trebuit fãcut
Comisia condusã de fostul ministru al
Educvaþiei, Mircea Miclea, considerã cã
pentru reuºita procesului de descentralizare trebuie satisfãcute trei cerinþe
pe care le considerã fundamentale.
1. Finanþarea per elev. Toate costurile
educãrii unui elev (de la salariul profesorilor la cheltuielile cu utilitãþile, manualele ºcolare sau reparaþia ºcolilor) trebuie cuprinse într-o formulã transparentã. Formula va avea coeficienþi de corecþie în funcþie de condiþiile specifice
(ex.: mediul rural, copii cu cerinþe speciale, minoritãþi) ºi de prioritãþile unei
autentice dezvoltãri. Prin utilizarea
unei astfel de formule, alocarea banilor
publici va deveni transparentã, se va
face în concordanþã cu þintele educaþionale strategice ºi orice cetãþean va ºti cât
cheltuieºte statul pentru educarea fiecãrui copil, la orice nivel de ºcolarizare.
2. Descentralizarea comprehensivã.
Descentralizarea trebuie sã vizeze toate
componentele ei: financiarã, resurse
umane ºi curriculum. Descentralizarea
unei componente ºi menþinerea centralizatã a celorlalte pot induce tensiuni

ºi disfuncþii care sã compromitã tot procesul descentralizãrii. În urma unei descentralizãri comprehensive, ºcoala ºi
consiliul local vor avea rolul esenþial în:
a) construcþia ºi execuþia bugetului, b)
angajarea, concedierea, promovarea ºi
salarizarea personalului, c) adaptarea
curriculumului la nevoile elevilor ºi ale
comunitãþii.
3. Respectarea standardelor de calitate.
Transferul deciziilor majore cãtre ºcoli
ºi consiliile locale trebuie corelat strict
cu înãsprirea cerinþelor privind calitatea. Orice alocare de resurse, miºcare de
personal sau ofertã curricularã trebuie
sã se facã în slujba obiectivelor educaþionale, nu a intereselor locale. Guvernul ºi Ministerul Educaþiei vor trebui sã
elaboreze ºi sã monitorizeze cu stricteþe
standardele ºi procedurile în baza cãrora se iau deciziile ce intrã în sfera descentralizãrii. Descentralizarea sistemului de învãþãmânt are sens doar dacã
este un mijloc pentru atingerea þintelor
educaþionale strategice în orice comunitate, oriunde ar fi poziþionatã ºi oricare
ar fi compoziþia demograficã sau de altã
naturã.

ªcoala – centru de
educaþie permanentã
Membrii comisiei considerã cã descentralizarea oferã ºcolii oportunitatea de
a-ºi recâºtiga rolul central ºi poziþia de
prestigiu în cadrul comunitãþii, dar
aceasta implicã ºi asumarea unor funcþii
noi. Întâi, ºcoala trebuie sã se implice
mai activ în educarea adulþilor ºi sã
funcþioneze ca un centru de educaþie
permanentã. Ea are infrastructura ºi resursele umane capabile sã ofere servicii
educaþionale aplicate, de la cursuri de

limbi strãine la iniþierea în utilizarea
tehnologiei informaþiei, educarea pãrinþilor, cunoºtinþe de economie aplicatã sau programe de tipul „a doua ºansã“.
Resursele astfel obþinute vor rãmâne la
nivelul ºcolii ºi vor fi folosite prioritar
pentru recompensarea celor implicaþi
în promovarea educaþiei permanente.
În al doilea rând, ºcoala va trebui sã-ºi
extindã activitãþile dupã orele de curs,
asigurând timp de 8 ore condiþii de învãþare, recreere, sport, supraveghere ºi
protecþia propriilor elevi. Ea va veni astfel în sprijinul pãrinþilor, va anticipa rezolvarea problemei sociale a unui excedent de peste 50.000 de profesori datorat declinului demografic ºi va contribui
activ la reducerea delicvenþei juvenile.
Aceastã abordare implicã anumite costuri (printre altele, presupune o arhitecturã specificã a campusurilor ºcolare),
dar lãsarea copiilor sub influenþa strãzii
costã mult mai mult.
În al treilea rând, ºcoala va trebui sã stimuleze ºi sã ghideze participarea activã
a elevilor la viaþa comunitãþii prin implicarea lor în programe comunitare, activitãþi de voluntariat, grupuri de suport,
asistenþã socialã, parteneriate cu ONGuri. ªcoala însãºi poate crea propriile
ONG-uri dacã doreºte sã stimuleze antreprenoriatul social al elevilor. Mãsura
în care o ºcoalã va reuºi sã-ºi asume
aceste noi funcþii va deveni un indicator
fundamental al capacitãþii sale instituþionale ºi un atu esenþial pe piaþa de servicii educaþionale. Nu mai putem concepe în secolul XXI o ºcoalã care îºi închide porþile dupã orele de curs, care se
izoleazã pe sine ºi care-i vãduveºte pe
elevi de participarea la rezolvarea problemelor comunitãþii.
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Formarea profesionalã

Consilierul tãu juridic,
Alexandra ICHIM

Termenul de „formare profesionalã“
semnificã orice procedurã prin care o
persoanã dobândeºte o calificare atestatã printr-un certificat sau o diplomã,
eliberate conform legii. Formarea profesionalã poate fi ºi „continuã“, în acest
caz aceasta reprezetând acea procedurã
prin care o persoanã care are deja dobânditã o calificare ori profesie, dobândeºte noi competenþe cognitive ºi funcþionale (deprinderi). Noþiunea, cadrul ºi
limitele „formãrii profesionale“ sunt
definite în Titlul VI Codul Muncii.
Prin intermediul formãrii profesionale,
anagajatorul urmãreºte adaptarea salariatului la cerinþele postului sau ale locului de muncã, obþinerea unei calificãri
profesionale, actualizarea cunoºtinþelor
ºi deprinderilor specifice postului ºi locului de muncã ºi perfecþionarea pregãtirii
profesionale pentru ocupatia de bazã,
precum ºi promovarea în muncã si dezvoltarea carierei profesionale ºi mai ales
dobândirea unor cunostinþe avansate, a

unor metode ºi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitãþilor profesionale. Mai mult, formarea profesionalã
vizeazã inclusiv reconversia profesionalã determinatã de eventualele restructurãrile socioeconomice.
Ca regulã generalã, formarea profesionalã a salariatilor se poate realiza prin
participarea la cursuri organizate de cãtre angajator sau de cãtre furnizorii de
servicii de formare profesionalã din þarã sau din strãinãtate, prin participarea
la stagii de adaptare profesionalã la cerinþele postului ºi ale locului de muncã,
prin participarea la stagii de practicã si
specializare în þarã ºi în strãinãtate.
Formarea profesionalã se poate realiza
ºi prin formarea individualizatã, dar ºi
prin orice alte forme de pregãtire convenite între angajator ºi salariat.
În special, ca efect al dispoziþiilor Legii
128/1997, perfecþionarea pregãtirii personalului didactic se realizeazã prin forme ºi programe, în raport cu exigenþele
învãþãmântului, cu evoluþia diferitelor
discipline de studiu, cicluri de învãþãmânt ºi profiluri, precum ºi în funcþie de
necesitãþile ºi de interesele de perfecþionare a diferitelor categorii de cadre
didactice. Activitatea de perfecþionare a
personalului didactic este coordonatã de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului ºi se realizeazã în instituþiile expres
prevãzute de legea 128/1997.
Perfecþionarea personalului didactic
este asiguratã de inspectoratele ºcolare

ºi casele corpului didactic, împreunã cu
instituþiile ºi unitãþile prevãzute de
Legea 128/1997, potrivit metodologiilor aprobate de MECT.
Principalele forme de organizare a perfecþionãrii personalului didactic din
învãþãmântul preuniversitar sunt enumerate de legea 128/1997 în art. 32
alin. 4 ºi 5. Personalul didactic, precum
ºi personalul de conducere, de îndrumare ºi de control participã, o datã la 5
ani, la un program de perfecþionare prevãzut în metodologia menþionatã la art.
41, cu posibilitatea reducerii acestei
perioade în condiþiile expres prevãzute
de Legea 128/997.

Drepturi ºi obligaþii
Modalitatea concretã de formare profesionalã, drepturile ºi obligaþiile pãrtilor,
durata formãrii profesionale, precum ºi
orice alte aspecte legate de formarea
profesionalã, inclusiv obligaþiile contractuale ale salariatului în raport cu
angajatorul care a suportat cheltuielile
ocazionate de formarea profesionalã,
se stabilesc prin acordul pãrþilor ºi fac
obiectul unor acte adiþionale la contractele individuale de muncã.
În cazul în care participarea la cursurile
sau stagiile de formare profesionalã
este iniþiatã de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceastã participare
sunt suportate de cãtre acesta. În acest
caz, dacã participarea la cursurile sau
stagiile de formare profesionalã pre-

supune scoaterea parþialã din activitate,
salariatul participant va beneficia de
drepturi salariale astfel: dacã participarea presupune scoaterea din activitate a
salariatului pentru o perioadã ce nu
depãseste 25% din durata zilnicã a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toatã durata formãrii profesionale, de salariul integral corespunzãtor
postului ºi funcþiei deþinute, cu toate
indemnizaþiile, sporurile ºi adaosurile
la acesta. Dacã participarea presupune
scoaterea din activitate a salariatului
pentru o perioadã mai mare de 25% din
durata zilnicã a timpului normal de
lucru, acesta va beneficia de salariul de
bazã ºi, dupã caz, de sporul de vechime.
Dacã participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesionalã presupune
scoaterea integralã din activitate, contractul individual de muncã al salariatului respectiv se suspendã, acesta beneficiind de o indemnizatie plãtitã de angajator, prevãzutã în contractul colectiv
de muncã aplicabil sau în contractul individual de muncã, dupã caz. În acestã
situaþie salariatul beneficiazã de vechime la acel loc de muncã, aceastã perioadã fiind consideratã stagiu de cotizare
în sistemul asigurãrilor sociale de stat.
Sub sancþiunea suportãrii tuturor cheltuielilor ocazionate de pregãtirea sa
profesionalã, salariaþii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare
profesionalã mai mare de 60 de zile ºi
care a presupus scoaterea din activitate

pe o duratã mai mare de 25% din durata zilnicã sau scoaterea integralã din
activitate nu pot avea initiativa încetãrii
contractului individual de muncã o
perioadã de cel putin 3 ani de la data
absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionalã. Însã, durata obligaþiei salariatului de a presta muncã în
favoarea angajatorului care a suportat
cheltuielile ocazionate de formarea profesionalã, precum ºi orice alte aspecte în
legãturã cu obligaþiile salariatului, ulterioare formãrii profesionale, se stabilesc prin act adiþional, care se încheie
cu ocazia formãrii profesionale, la contractul individual de muncã.
În cazul în care salariatul este cel care
are initiativa participãrii la o formã de
pregãtire profesionalã cu scoatere din
activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului în termen de 15 zile
de la primirea solicitãrii, împreunã cu
sindicatul sau, dupã caz, cu reprezentanþii salariaþilor. Totodatã, angajatorul
va decide cu privire la condiþiile în care
va permite salariatului participarea la
forma de pregãtire profesionalã, inclusiv dacã va suporta în totalitate sau în
parte costul ocazionat de aceasta.
Salariatii care au încheiat un act adiþional la contractul individual de muncã cu
privire la formarea profesionalã, prin
intermediul acestuia, îºi pot negocia, în
afara salariului corespunzãtor locului
de muncã ºi alte avantaje în naturã pentru formarea profesionalã.

FEN solicitã începerea
negocierilor pentru stabilirea
creºterilor salariale din 2008
Federaþia Educaþiei Naþionale a solicitat la 25
iulie Guvernului României ºi conducerii Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului o întâlnire pentru stabilirea calendarului negocierilor salariale pentru 2008. „Nu dorim sã mai
ajungem în situaþia de anul trecut când am discutat creºterile salariale dupã fundamentarea
bugetului. Cerem ca negocierile pentru majorarea de anul viitor sã se realizeze în paralel cu
discuþiile asupra pachetului legislativ privind
educaþia. Dacã Executivul doreºte o reformã
realã în învãþãmânt bazatã pe calitate atunci trebuie în primul rând sã investeascã în resursa
umanã“, a declarat Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.
De asemenea, FEN a cerut atât Guvernului cât
ºi partidelor politice rezolvarea celor douã
probleme legate de salarizarea personalului
din învãþãmânt care creeazã discriminãri. În
primul rând, este vorba de legea care a modificat OUG 11/2007 ºi care prevede majorarea salariilor cu 10%, peste
procentul stabilit de Executiv, doar pentru personalul didactic din învãþãmântul preuniversitar
cu gradul didactic I, creând astfel o discriminare
salarialã între angajaþii
de la catedrã. A doua problemã pe care FEN o va
ridica la discuþile pe care
le va avea cu reprezentanþii Executivului ºi cu
cei ai partidelor politice

este legatã de norma didacticã de predare pentru educatoare, învãþãtori ºi institutori, stabilitã la 18 ore. Legea pentru modificarea Statutului Personalului Didactic, adoptatã de
Parlament ºi contestatã la Curtea Constituþionalã a României(CCR) de Guvern, venea sã
repare o nedreptate fãcutã acestor categorii de
personal. Însã, prin decizia CCR aceastã lege
nu se mai poate aplica. „Vom solicita atât Executivului cât ºi partidelor politice sã schimbe
aceste decizii printr-un proiect de lege sau ordonanþã de urgenþã care sã soluþioneze problemele pânã cel târziu 10 septembrie“, a precizat Cãtãlin Croitoru.
FEN, ca organizaþie care apãrã interesele economice, sociale ºi profesionale ale personalului
din sistemul educaþional, militeazã pentru un
învãþãmânt bazat pe calitate ºi performanþã,
susþinut financiar corespunzãtor importanþei
sale strategice ºi recunoaºterii importanþei
sociale a meseriei de dascãl.

Absolvenþii de liceu, victime ale
incompetenþei MECT
Federaþia Educaþiei Naþionale a cerut Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului(MECT) sã
resolve problema diplimelor de studii pentru absolvenþii de liceu de anul acesta. Elevii au fost
puºi în situaþia de a-ºi pierde locurile subvenþionate de la buget obþinute la diverse universitãþi din
cauza incompentenþei unor angajaþi din MECT.
„Sunt unele judeþe în care nu au ajuns încã ºtampilele oficiale cu noua denumire a ministerului.
Din aceastã cauzã, liceele nu pot emite diplomele
de bacalaureat, fãrã de care un viitor student nu
se poate înscrie pe un loc fãrã taxã“, a declarat
Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN. Menþionãm
cã ºtampilele oficiale sunt fãcute la Monetãria
Statului ºi se schimbã de fiecare datã când se modificã denumirea instituþiei. Cu toate cã a fost
destul timp de când noua conducere a MECT ºi-a
intrat în atribuþii nimeni nu ºi-a dat interesul sã
rezolve aceastã problemã. „FEN va veni în spriji-

nul tuturor candidaþilor care sunt în aceastã situaþie ºi va oferi consiliere juridicã gratuitã studenþilor care din vina MECT îºi vor pierde locurile
subvenþionate de la buget. Vom cere MECT sã suporte aceste cheltuieli“, a adãugat Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.
Ca urmare a demersului FEN, MECT a solicitat la
23 iulie, tuturor universitãþilor sã finalizeze procesul de admitere în învãþãmântul superior ºi sã
confere candidaþilor statutul obþinut în urma examenului de admitere, luând în considerare adeverinþele de studiu cu antetul ºi ºtampila ce poatã
titulatura veche a ministerului. Potrivit reprezentanþilor, inspectoratele ºcolare din judeþele Alba,
Argeº, Bacãu, Botoºani, Brãila, Braºov, Buzãu,
Cãlãraºi, Cluj, Constanþa, Covasna, Dâmboviþa,
Galaþi, Giurgiu, Harghita Iaºi, Maramureº, Neamþ,
Olt, Teleorman, Vaslui ºi Vrancea nu primiserã
pânã la 23 iulie aceste ºtampile.
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Relansarea învãþãmântului rural
prin proiecte comunitare
Exemplu de bunã practicã: proiectul «Tradiþii locale valorificate prin activitãþi
extracurriculare în ºcoala ºi în comunitate »
În perioada februarie – octombrie 2006 s-a desfãºurat în ªcoala cu clasele I-VIII Bâsca-Chiojdului
proiectul Tradiþii locale valorificate prin activitãþi
extracurriculare în ºcoalã ºi în comunitate, finanþat
de Guvernul României, în cadrul Proiectului pentru Învãþãmântul Rural, subcomponenta Granturi
pentru Îmbunãtãtirea parteneriatului ºcoalã – comunitate. Participarea la concursul pentru obþi-

implicat în proiect arãtând cã reprezentanþilor autoritãþilor locale le pasã de ºcoalã. Consiliul Local ºi
Primãria Chiojdu au asigurat peste 10% din finanþare, conform acordului de parteneriat încheiat între ºcoalã ºi primãrie. Autoritãþile locale prin reprezentanþii lor în Consiliul de Administraþie al ºcolii
au participat la întâlnirile echipei de subproiect,
implicându-se în propunerea de activitãþi în cadrul

nerea grantului ni s-a pãrut o provocare pe care am
reuºit sã o despãsim cu succes, întrucat proiectul
ºcolii noastre a fost declarat câºtigãtor încã din
prima încercare la runda a doua la care am participat. Membrii echipei de subproiect, profesori ºi învãþãtori au format o echipã, colaborarea fiind foarte bunã, alãturi de aceºtia implicându-se în activitãþi toate cadre didactice din ºcoalã.
Acest proiect a reprezentat o modalitate de a deschide noi perspective de dezvoltare personalã copiilor din ºcoala noastrã prin obiectivele urmãrite:
revigorarea tradiþiilor locale ºi reconsiderarea
ºcolii ca pãstrãtoare a acestora, dezvoltarea la elevi
ºi la cadrele didactice a abilitãþilor de a proiecta ºi
realiza în echipã activitãþi extracurriculare, creºterea ofertei extracurriculare ºi de petrecere a timpului liber prin activitãþi cu impact în ºcoalã ºi comunitate, prin existenþa în ºcoalã a unor cercuri pentru elevi, identificarea ºi deosebirea faptului folcloric autentic de manifestãrile artificioase ºi de
kitsch, dezvoltarea abilitãþii de a coopera intra-, extra- ºi interinstituþional pentru realizarea proiectului, exersarea deprinderilor de a lucra în grup,
îmbogãþirea repertoriului folcloric ºi vocabularului muzical.
Obiectivele s-au realizat prin activitãþile proiectate
ºi implementate:
 ªezãtoarea ºcolii, activitate în cadrul cãreia pãrinþii ºi elevii s-au întâlnit sãptãmânal ºi au cusut
costume populare, într-o atmosferã tipic româneascã;
 Cercul „Micii pictori de icoane“, la care elevii din
ciclul primar au pictat pe sticlã;
 Ansamblul folcloric (grup vocal ºi formaþie de
dansatori), la care participã atât elevi din ciclul primar, cât ºi din cel gimnazial;
 Cercul „Micii etnografi“, activitate care a constat
în colecþionarea de obiecte þãrãneºti pentru un muzeu al ºcolii ºi de culegerea de texte folclorice care
sunt adunate într-o culegere.
Toate activitãþile s-au derulat conform planificãrii,
elevii au participat cu interes ºi placere, iar cadrele
didactice implicate au dovedit rãbdare ºi multã pasiune, pentru cã implementarea proiectului a presupus multã muncã ºi mult timp, începând cu achiziþia bunurilor necesare ºi terminând cu elaborarea rapoartelor intermediare ºi finale.
Resursele comunitare au depãsit suma estimatã
iniþial, ceea ce aratã cã membrii comunitãþii s-au

subproiectului; de asemenea au participat la evaluarea proiectului prin întâlniri de lucru periodice.
Pãrinþii elevilor au participat împreunã cu aceºtia
la coaserea costumelor populare, precum ºi la zugrãvirea ºi vopsirea ºcolii. Biserica a sprijinit activitãþile propuse, punând la dispozitia participanþilor cãrþi din biblioteca parohialã, invitând elevii la
realizarea unor expoziþii de icoane sau pentru participarea cu cântece bisericeºti la slujba de Paºte.
În urma desfãºurãrii activitãþilor, pentru care membrii echipei de proiect au depus multã muncã suplimentarã neretribuitã, dar mai ales mult suflet, rezultatele obþinute cu ºi pentru elevi au fost pe mãsurã.
S-au realizat 10 costume populare de fete, complete
(fote, ii, opinci, poale, veste), pãrinþii implicaþi în
activitate fiind peste numãrul estimat, unii participând numai ocazional.
S-au pictat 40 de icoane pe sticlã (5 au fost trimise
la Concursul naþional Copiii mileniului III - Ploieºti,
2006 ºi au obþinut 2 premii I, 2 premii II ºi un premiu III) ºi multe lucrãri pe suport de hârtie (10 dintre ele au participat la Concursul Tradiþii ºi obiceiuri – perle ale culturii locale – Bacãu, obþinând
3 premii I, 4 premii II ºi 3 premii III). Pe holul ºcolii
sunt expuse icoanele pictate de elevi.
Legende culese de elevii de la cercul „Micii etnografi“ au participat la concursul naþional de la
Deva, Sufletul pãmântului românesc în legende ºi
au primit 3 menþiuni (mai 2006)
S-au realizat 50 de CD-uri imprimate cu 8 cântece
populare din zona Buzãului cu grupul vocal
«Cununiþa», înfiinþat în cadrul proiectului. Ansamblul de dansatori ºi grupul vocal au participat la
toate serbãrile si proiectele ºcolii, precum ºi la spectacolul organizat de primãria Chiojdu cu ocazia
serbãrii câmpeneºti Târgul Mãriilor, alãturi de
artiºti populari consacraþi.
Într-o salã de clasã s-a amenajat un muzeu cu obiecte þãrãneºti, care este vizitat de locuitorii satului,
dar ºi de musafirii ºcolii cu ocazia unor activitãþi
desfãºuratre în ºcoala noastã.
Promovarea ºi diseminarea au fost asigurate prin:
articole în revista ºcolii „Orizonturi“, materiale informative, pliante distribuite în ºcoalã la întâlnirile
cu pãrinþii ºi în comunitate, informãri ale autoritãþilor locale cu privire la desfãºurarea activitãþilor ºi
stadiul achiziþiilor; prezentarea proiectului în
cadrul seminarului judeþean «Educaþia pentru toþi,
pretutindeni, acum» organizat de ISJ Buzãu –

noiembrie 2005; întâlniri cu cadrele didactice din
ºcolile partenere în cadrul altor proiecte educaþionale nefinanþate (ex: activitãþile desfãºurate
la ºcoala noastrã în cadrul parteneriatului de dezvoltare profesionalã «Tradiþii ºi obiceiuri – perle
ale culturii locale», la care au participat cadre didactice din ºcoli din judeþele Prahova, Vrancea, Bacãu.
Ecoul proiectului poate fi judecat la mai multe
nivele. Elevii au avut posibilitatea sã cunoascã ºi sã
participe la activitãþi diverse care sã le dezvolte
abilitãþile ºi aptitudinile, precum ºi sentimentul
apartenenþei la comunitate. Participanþii au putut
sã-i informeze pe colegii lor despre activitãþile ºi
acþiunile la care au luat parte, ceea ce a dus la creºterea motivaþiei de a paricipa la activitãþi asemãnãtoare. În urma derulãrii activitãþilor, ºcoala are un
spaþiu propriu în care sã desfãºoare alte activitãþi
ºcolare sau extrascolare, dispune de o colecþie de
costume populare autentice care vor putea fi
folosite de generaþiile urmãtoare de elevi, precum
ºi de o colecþie de icoane ºi alte lucrãri plastice care
sã o reprezinte la diverse competiþii, de un ansamblu folcloric, precum ºi de un muzeu de obiecte
etnografice care poate fi vizitat nu numai de cãtre
elevii ºcolii, ci ºi de ceilalti membri ai comunitãþii.
Participarea autoritãþilor locale ºi a pãrinþilor la
activitãþile proiectului a dus la instituirea unei relaþii mai eficiente (informare, comunicare, implicare) între ºcoalã ºi comunitate. S-au creat momente
de destindere, de petrecere a timpului liber prin
Revista „Scoala

activitãþi extracurriculare, dar ºi de cunoaºtere ºi
apropiere a membrilor comunitãþii.
Toate cadrele didactice au acces la resursele materiale dobândite prin subproiect (CD-player, aparat
foto, staþie de amplificare, culegeri de folclor, costume populare, albume cu fotografii din activitãþi).
ªi pentru cã ceea cea am facut împreunã ne-a plãcut
ºi ne-a adus multe satisfacþii sufleteºti, ne propunem sã continuãm prin: cercurile constituite în
cadrul proiectului a cãror activitate va fi îndrumatã
de cãtre profesorii ºi învãtãþorii implicaþi în subproiect; menþinerea ºi dezvoltarea parteneriatelor
încheiate în cadrul subproiectului (cu pãrinþii, cu
autoritãþile locale, cu biserica); includerea bunelor
practici identificate în proiect în strategiile ºcolii;
produsele elevilor realizate în cadrul activitãþilor
subproiectului vor fi folosite în alte activitãþi extracurriculare: costumele populare vor fi purtate de
membrii grupului vocal al ºcolii/ ansamblului de
dansatori care vor paricipa la spectacole, serbãri
ºcolare, concursuri; culegerea de folclor va fi utilã
pentru disciplinele opþionale ºi orele de limba ºi literaturã romanã, muzicã, lucrarile de artã plasticã
realizate de elevi vor reprezenta ºcoala la diferite
concursuri; noi proiecte de finanþare elaborate
dupã finalizarea acestui proiect.
prof. CIUCÃ V. CRISTINA
director ªcoala cu clasele I-VIII
Bâsca–Chiojdului
Loc. Chiojdu, jud. Buzãu

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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Banca Mondialã a publicat recent un raport intitulat „România notã privind politicile educaþionale”, în care sistemul naþional de
învãþãmânt este analizat prin raportare la standardele UE ºi ale
Organizaþiei pentru Cooperare Economicã ºi Dezvoltare (OCED).
Autorii sãi (Ana Maria Sandi ºi Mariana Moarcãº) ºi colaboratorii
(Alec Gershberg, Raluca Banioti ºi Truman Packard) stabilesc un
diagnostic aproape identic cu cel pus în circulaþie în urmã cu
câteva sãptãmâni de Comisia prezidenþialã pentru educaþie.
Diferenþa e cã acest text nu poate fi suspectat de malversaþiuni
ºi interese politice! Poate e inutil de precizat, dar Banca Mondialã
e unul din cei mai importanþi finanþatori ai reformei învãþãmântului
din România…
Încã din preambulul materialului lucrurile sunt tranºate decisiv: „Sistemul educaþional din România se aflã la o rãscruce. Reforme importante iniþiate în sector dupã cãderea comunismului – care
includ schimbarea curriculumului, evaluarea elevilor, formarea profesorilor,
finanþarea ºi modul de conducere – vor
trebui continuate pentru îmbunãtãþirea
rezultatelor în educaþie. Dar integrarea
în Uniunea Europeanã (UE) a României
va pune noi cerinþe capitalului uman al
þãrii, creând astfel noi provocãri în acest
sector. Cererea de mânã de lucru calificatã va creºte o datã cu creºterea ponderii producþiei cu valoare adãugatã ridicatã ºia serviciilor în economie. Aceste
schimbãri vor necesita o forþã de muncã
mai competitivã, cu noi competenþe ºi
calificãri.“
Specialiºtii Bãncii Mondiale cred cã pentru satisfacerea acestor cerinþe, Guvernul va trebui sã facã o serie de paºi:
 sã mãreascã eficienþa ºi echitatea educaþiei în contextul descentralizãrii prin
introducerea formulei de finanþare pe
elev, optimizarea reþelei ºcolare ºi formarea de manageri în domeniul educaþiei;
 sã ridice calitatea educaþiei, în primul
rând printr-o mai bunã gestionare a resurselor umane
 sã creeze mai multe oportunitãþi de
recalificare ºi educaþie continuã;
 sã sporeascã eficacitatea prin elaborarea unui program strategic coerent de
reformã, planificare, administrare ºi
conducere a sectorului.
În cele ce urmeazã, vom prezenta o
serie din hibele de sistem „developate“
de autorii raportului.

Letonia, acestea s-au îmbunãtãþit. Performanþa slabã a României comparativ
cu a vecinilor ºi a noilor ei parteneri din
UE este ºi mai nemulþumitoare dacã se
au în vedere nivelurile scãzute de
cuprindere în învãþãmântul secundar ºi
superior. Cuprinderea elevilor în învãþãmântul liceal este prea micã pentru a
stimula o forþã de muncã competitivã.
Dacã se includ ºi elevii din mediul rural
care merg la ºcoli la oraºe, se constatã
cã doar 25% din elevii din rural sunt
cuprinºi în învãþãmântul liceal. Este un
procentaj mai bun decât rata brutã de
cuprindere în liceele rurale de 8,6%,
dar este încã foarte scãzut prin prisma
standardelor UE ºi OCED.
Diferenþele observate între mediul urban ºi cel rural relevã diferenþe semnificative în ceea ce priveºte rezultatele la
învãþãturã, mascând însã excluderea
grupurilor vulnerabile. Diferenþele dintre elevii ºcolilor din rural ºi cei ai ºco-
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Lupa Bãncii Mondiale asupra învãþãmântului românesc:

Departe de Europa
lul educaþiei preºcolare (20%, faþã de
66% pe plan naþional), cât ºi la cel al
educaþiei primare (64%, faþã de 98,9%
pe plan naþional). Comparativ cu þãrile
UE, competitivitatea forþei de muncã
din România din punct de vedere al
educaþiei ºi competenþelor (abilitãþilor)
este încã redusã. In cadrul PISA, aproximativ 70% din elevii de 15 ani din România au avut performanþe situate sub
nivelul cerut pentru un loc de muncã
modern, faþã de 37% din elevii de 15 ani
din UE.
Nivelul indicatorilor privind educaþia în
România este scãzut comparativ cu al
celor din UE. Faptul poate fi atribuit procentului relativ scãzut de absolvenþi ai
învãþãmântului secundar ºi care urmeazã apoi cursurile învãþãmântului terþiar,
precum ºi ratelor foarte reduse de participare la educaþia continuã.
Competitivitatea forþei de muncã din
România este scãzutã comparativ cu cea
a þãrilor UE (estimatã prin procentul
forþei de muncã care a absolvit o formã
de învãþãmânt terþiar). Conform bazei
de date Tabela de Punctaj a Inovãrii Europene 2005 (European Innovation
Scoreboard 2005), procentul populaþiei
având vârsta între 25 ºi 64 de ani care a
absolvit o formã de învãþãmânt superior este relativ mic (10,6%) comparativ

studii superioare de matematicã, ºtiinþe
ºi tehnologie, care sunt domenii importante ale economiei cunoaºterii ºi în
care Europa se confruntã cu o crizã. În
România, procentul acestor absolvenþi
în populaþia cu vârsta cuprinsã între 20
ºi 29 de ani este ridicat, depãºind media
UE-8.

Principalele provocãri
Nivelul încadrãrii cu personal este, în
general, prea ridicat, iar raportul elevi/
profesor în scãdere. Numãrul elevilor
va continua sã scadã, dar este probabil
ca scãderea sã difere semnificativ în
funcþie de nivelul de învãþãmânt. Cea
mai mare scãdere se prevede în învãþãmântul gimnazial ºi liceal, urmatã de
învãþãmântul secundar vocaþional ºi de
cel superior. Conform simulãrii realizate de cãtre Banca Mondialã a tendinþelor de viitor, raportul elevi/profesor
în învãþãmântul liceal va scãdea drastic,
de la 12,17 la 7,6 în 2013. Simulãrile realizate pentru întregul sistem indicã o
scãdere continuã ºi semnificativã a
acestui raport în învãþãmântul liceal ºi
superior. Izolarea învãþãmântului gimnazial în cadrul simulãrilor aratã un
uºor declin în urmãtorii opt ani, dar nu
un trend continuu – ascendent ori descendent.

Concluzii ºi prioritãþi
de reformã

Rezultatele
la învãþãturã
În pofida unei lungi serii de reforme în
educaþie, performanþele elevilor sunt în
continuare scãzute în raport cu standardele UE ºi ale Organizaþiei pentru Cooperare Economicã ºi Dezvoltare
(OCED). Valorile indicatorilor privind
rezultatele la învãþãturã se apropie de
media pe plan internaþional, dar se
situeazã sub cele din UE, OCED ºi chiar
ai þãrilor vecine din Europa Centralã ºi
Rãsãriteanã. România a ocupat locul 34
din 42 de þãri participante la Programul
Internaþional de Evaluare a Elevilor
(PISA). Deºi performanþa elevilor aºa
cum rezultã din Studiul privind tendinþele la nivel internaþional în domeniul
matematicii ºi ºtiinþei (TIMSS) continuã
sã fie aproape de media internaþionalã,
ºi aceasta rãmâne sub media OCED. Mai
mult decât atât, performanþa României
se situeazã sub media tuturor þãrilor
europene ºi central-asiatice, precum ºi
semnificativ sub a þãrilor UE. Valorile
acestor indicatori de performanþã în cazul României au stagnat, în timp ce în
alte þãri din regiune, precum Lituania ºi

de ratele de cuprindere care sunt în continuare scãzute (în special în învãþãmântul liceal), putându-se deci argumenta nevoia de schimbare – atât din
partea ºcolilor, cât ºi din a profesorilor,
pentru a putea atrage un numãr sporit
de elevi. In absenþa altor schimbãri,
menþinând parametrii constanþi, cum
ar fi mãrimea claselor, ºi dacã practicile
de angajare ar fi total flexibile, pierderea de elevi ar presupune o scãdere cu
peste 50.000 a necesarului de personal
didactic, din care 80% în învãþãmântul
secundar, gimnazial ºi liceal.
Norma didacticã este foarte micã comparativ cu cea din alte þãri, dar salariile
profesorilor ºi altor categorii de personal sunt ºi ele mici, ceea ce are ca rezultat
slaba calitate a noilor veniþi în acest sector. Salariul mediu al unui professor reprezintã doar douã treimi din PIB-ul pe
locuitor, un nivel scãzut raportat la media OCED, care este de 1,33 din PIB-ul
pe locuitor pentru învãþãmântul primar
ºi 1,37 din PIB-ul pe locuitor pentru învãþãmântul secundar. Profesorii sunt
slab motivaþi, în micã mãsurã supervizaþi ºi rareori responsabilizati. Deteriorarea situaþiei profesorilor a dus la scãderea calitãþii acestora, dupã cum reiese
din rezultatele examenelor de titularizare.

lilor din urban se menþin, ca ºi cele dintre majoritatea elevilor ºi cei aparþinând grupurilor dezavantajate minoritare. Punctajul elevilor din rural este
mai scãzut decât cel al elevilor din urban. Mai mult, rata de cuprindere a copiilor romi este semnificativ mai scãzutã decât media naþionalã, atât la nive-

cu a þãrilor UE-25 (21,9%). Participarea
la educaþia continuã (life long learning)
este, de asemenea, foarte scãzutã. Persoanele în vârstã de 25-64 ani participante la învãþãmântul continuu din România reprezintã 1,6%, faþã de 9,9% în
UE-25. România ocupã o poziþie mai
bunã în ceea ce priveºte absolvenþii cu

Dacã presiunea schimbãrilor demografice este clarã, nu la fel este ºi rãspunsul
corespunzãtor acestei situatii. Pe de-o
parte, se poate argumenta necesitatea
reducerii personalului didactic de la
aceste niveluri de învãþãmânt. Pe dealtã parte, aceastã tendinþã este determinatã într-o mãsurã deloc neglijabilã

Dupã cum s-a arãtat în secþiunile anterioare ale acestei Note, principalele probleme ale sectorului educaþie vizeazã
calitatea, accesul, relevanþa, eficienþa ºi
echitatea. Numãrul elevilor în învãþãmântul secundar (cel liceal în mod special) este prea mic pentru a putea duce
la formarea unei forþe de muncã competitive. In absenþa unor intervenþii,
aceastã ratã scãzutã de cuprindere în învãþãmântul secundar, la care se adaugã
modificãrile demografice survenite anterior, ar putea duce ºi la o semnificativã pierdere de elevi ºi în ultimã instanþã la un substanþial surplus de personal
didactic.
Competitivitatea României, îndeosebi
în contextul aderãrii la UE, este ameninþatã de un curiculum care nu þine seama
de noile nevoi ale angajatorilor, ca ºi de
rata extrem de scãzutã de participare în
educaþia terþiarã ºi în educaþia continuã.
Pentru personalul didactic, politicile depãºite privind resursele umane care nu
leagã sistemul de salarizare de performanþã ºi responsabilitate au fãcut ca
sectorul sã fie neatractiv pentru tinerii
absolvenþi talentaþi, ducând la scãderea
calitãþii noilor veniþi în rândurile acestei profesii. Iar slaba calitate a profesorilor scade la rândul ei calitatea serviciilor educaþionale ºi, prin extensie, a rezultatelor educaþiei. Provocãrilor identificate în aceastã Notã li se poate faþã
prin aplicarea unui set de politici prioritare care includ: o mai mare eficienþã ºi
echitate a sistemului educaþional în contextual descentralizãrii acestuia, creºterea calitãþii educaþiei, creºterea competitivitãþii forþei de muncã din România,
creºterea capacitãþii de conducere/coordonare a ministerului ºi stimularea
însuºirii de cãtre cei implicaþi a reformelor din sector.

DOSAR
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La Ministerul Educaþiei se „coace“

Bacalaureatul cu grade

Prima sesiune a examenului de bacalaureat s-a încheiat pentru foarte mare parte dintre judeþe cu rezultate mai mult
decât excelente. Dar nu pentru cã absolvenþii de liceu au dat în clocot cu învãþatul, ci mai ales pentru cã profesorii supraveghetori au fost extrem de permisivi ºi în foarte multe centre s-a copiat în
disperare. Din totalul celor 198.965 de
candidaþi înscriºi, la examen s-au prezentat 194.582, adicã 97,8 %. Dintre cei
prezenþi, 200 au fost eliminaþi pentru
tentativã de fraudã, promovabilitatea
medie pe þarã ajungând la 82,1%. Un
procent foarte ridicat, având în vedere
cã normal nu ar trebui sã depãºeascã 50
sau 60 %, aºa cum se întâmplã în alte
þãri europene. ªi nici pe departe sã fim
tocmai noi geniali, când la toate examinãrile internaþionale ocupãm locuri
codaºe, de însuºi preºedintele României s-a vãzut nevoit sã tragã un semnal
de alarmã. Criza profundã în care se
zbate învãþãmântul românesc l-a forþat
pe Traian Bãsescu sã solicite implicarea

întregii clase politice, cãreia i-a propus,
sã spunem, un armistiþiu politic. Revenind la bacalaureat, nu este exclus ca în
actuala formã examenul sã mai reziste
doar un an. Oficialii Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului (MECT) se
gândesc deja la o nouã formulã, asemãnãtoare celei din majoritatea þãrilor
Uniunii Europene, adicã structurat pe
grade diferite de dificultate.

datoreazã ºi presiunii universitare. Astfel, numãrul total de locuri bugetare ºi
cu platã de la universitãþile de stat, la
care se adaugã ºi cele de la particulare a
fost mai mare decât cel al absolvenþilor
de liceu din actuala serie. Practic, locuri
cu nemiluita ºi ºanse pentru toatã lumea, chit cã unii bacalaureaþi abia ºtiu
sã scrie ºi nu ar avea ce sã caute pe la
uºile universitãþilor.

Copiatul,
un fenomen de masã

Ilfovul,
în afara schemei

Dupã cum reconosc înºiºi oficialii de la
MECT, la examenul din acest an, dar nu
numai, foarte mulþi candidaþi au copiat,
promovabilitatea ajungând în câteva judeþe (Suceava, Botoºani, Constanþa),
paradoxal, aproape de 100 %. La asemenea procente, nevãzute pe nicãieri, bacalaureatul riscã sã fie un examen tot
mai neserios, mai mult o foaie de hârtie
frumos scrisã decât o certificare a cunoºtinþelor absolvenþilor de liceu. Cu siguranþã cã flexibilitatea profesorilor se

Dacã procentele foarte ridicate de promovabilitate au uimit foarte tare, aceeaºi mirare este ºi în cazul judeþului
Ilfov. Numai cã Ilfovul ºocheazã prin
procentul extrem de mic, cu 64 de procente mai scãzut decât media naþionalã.
Este ca ºi cum Ilfovul ar fi jucat într-un
alt film, nicidecum în cel al bacalaureatului care s-a turnat ºi în sesiunea de
varã 2007. Cum subliniam, Ilfovul uimeºte prin cele aproape 18% promovabilitate, explicaþia nereuºitelor datorân-

du-se exigenþei excesive a profesorilor.
Practic, o exigenþã care ar fi trebuit sã
funcþioneze peste tot, nu doar la nivelul
judeþului Ilfov. Aici, autoritãþile au decis
sã vadã cam cum stau cu realitatea, fãrã
nici un fel de cosmetizare. În aceste condiþii, profesorii au respectat cu stricteþe
regulamentele ºi absolvenþii s-au vãzut
puºi în situaþia de a se descurca doar cu
ceea ce aveau în cap, fãrã nici un alt material ajutãtor.
„Preocuparea noastrã a fost aceea de a
respecta cu stricteþe Metodologia ºi procedurile stabilite de MECT ºi de a pune
elevii în condiþii reale de examen. Pentru aceasta, am asigurat condiþii optime
pentru desfãºurarea examenului ºi i-am
instruit corespunzãtor pe toþi cei implicaþi. Am atras în aceastã acþiune, pentru
prima datã, numai profesori titulari, directori ºi inspectori ºcolari. Rezultatele
obþinute de elevii noºtri sunt slabe, dar
reale ºi asta ne dã certitudinea cã abia
acum ºtim unde ne situãm cu adevãrat
ºi ce avem de fãcut de aici înainte. Bacalaureatul 2007 nu s-a încheiat, urmeazã
a doua sesiune care le va oferi multor
elevi ºansa de a promova, având în vedere cã cei mai mulþi au picat la o singurã disciplinã. Sperãm ca demersul
nostru sã fie înþeles corect atât de elevi,
cât ºi de cadrele didactice implicate atât
în pregãtirea elevilor cât ºi în organizarea ºi desfãºurarea examenului de Bacalaureat“, subliniazã dl. Ion Cornaciu,
inspectorul ºcolar general al judeþului
Ilfov. Dupã cum mai spune conducerea
IªJ Ilfov, rezultatele din anii trecuþi, în
2006 promovabilitatea la bacalaureat a
depãºit 90%, nu erau conforme cu realitatea ºi astfel s-a decis sã nu „miºte“ nimeni ºi sã se vadã adevãrul gol goluþ ºi
necosmetizat. O acþiune aproape sinucigaºã ºi chiar de necrezut în sistemul
educaþional românesc.
„Chiar dacã promovabilitatea este atât
de micã, i-am felicitat pe colegii din Ilfov
pentru acþiunea lor. Acum ºtiu foarte
exact unde sunt ºi ce trebuie fãcut. Este
clar cã acolo unde nu s-a copait deloc
promovabilitatea a fost foarte scãzutã.
În celelalte judeþe, unde avem promovabilitate peste 80 % nici nu mai trebuie
sã comentãm. Este clar cã s-a copiat“,
subliniazã dna Svetlana Preoteasa, secretar de stat pe probleme de învãþãmânt preuniversitar în MECT.

51 de bacalaureaþi
de nota 10
Promovabilittea foarte ridicatã nu s-a
tradus însã ºi în foarte multe medii de
10. La nivel naþional doar 51 de absolvenþi de liceu din 15 judeþe au promovat
bacalaureatul cu 10 pe linie, deci media
generalã 10. Oricum, chiar dacã par puþini, numeric sunt totuºi mai mulþi decât
profesorii care vor pregãti alþi elevi. ªi
afirmaþia nu este gratuitã, având în vedere cã la recentul examen de titularizare doar 33 de cadre didactice au fost
notate cu 10 la proba scrisã. Dintre absolvenþii de liceu cu media generalã 10,
cei mai mulþi, adicã 13, au fost din judeþul Mehedinþi, alþi candidaþi mai sârguincioºi fiind în Dolj, Hunedoara, Iaºi,
Bacãu, Botoºani, Buzãu, Cluj, Dâmbovi-

þa, Gorj, Galaþi, Neamþ, Sãlaj, Teleorman
ºi Vrancea.

Controale prin sondaj
Rezultatele fabulos de mari în destule
judeþe a pus pe gãnduri ºi conducerea
MECT, care a dispus controale prin sondaj. Unele, deºi încheiate, nu prea sunt
satisfãcãtoare ºi, ca sã spunem direct,
explicaþiile oferite sunt mult prea subþiri. Printre judeþele în care zeci de lucrãri au fost parcã trase la indigo este ºi
Maramureºul. Comisia de control judeþeanã a venit cu explicaþii care nu prea
au acoperire, astfel cã MECT a trimis ºi o
echipã de la centru.
„La Maramureº, rezultatul analizei aratã
cã cele 145 de lucrãri în discuþie seamãnã foarte mult cu rezolvãrile oferite de
o anumitã culegere. Colegii de la inspectorat au spus cã sunt totuºi diferenþe ºi
practic nu s-ar fi copiat. Practic, dacã ne
uitãm la procentele de promovabilitate
ar trebui sã concluzionãm cã sunt geniali doar în anumite zone ale þãrii ºi în altele doar idioþi. Sã fim serioºi, nu aceasta este excplicaþia. În consecinþã, am cerut sã se revadã acele lucrãri de comisia
de la Minister pe care am trimis-o la faþa
locului“, a subliniat secretarul de stat
Preoteasa.

Trei tipuri
Cum spuneam, este foarte posibil ca actualul bacalaureat sã mai trãiascã doar
un an, în interiorul MECT fiind la „dospit“ noua variantã, care este de fapt
unul dintre punctele programului de
guvernare al Partidului Naþional Liberal. Potrivit programului „Noua educaþie“ se ia în calcul ideea introducerii
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un nou examen al maturitãþii

diferite de dificultate
unui bacalaureat de trei tipuri – A, B ºi
C. Noul bacalaureat, prin cele trei tipuri,
ar permite o diversificare a subiectelor
nu doar din punctul de vedere al modului de structurare, ci mai ales al dificultãþii ºi adresabilitãþii. Primul tip de bacalaureat, A sau european, ar fi cel mai cu
ºtaif ºi ar permite celor care l-ar obþine
posibilitatea de a continua studii universitare, deci traseu universitar complet, pânã la studii doctorale ºi post-doctorale. Bacalaureatul de tip B ar fi un fel
de bacalaureat tehnic, care s-ar adresa
celor care doresc sã urmeze doar un
colegiu universitar. În fine, bacalaureatul de tip C ar fi doar pentru cei care doresc sã aibã diplomã de bacalaureat ºi sã
se angajeze. Bacalaureatul de tip C s-ar
adresa îndeosebi profesiilor tehnice,
dar ºi celor vocaþionale. De exemplu, un
absolvent de liceu care are meseria de
mecanic auto ºi imediat ce terminã vrea
sã profeseze într-un atelier auto sau o
balerinã care nu-ºi continuã studiile ºi
se angajeazã în corpul de balet al Operei
Române. Practic, tineri care sunt pasionaþi de o anumitã profesie ºi ºtiu clar cã
nu intenþioneazã sã urmeze o facultate,
nici mãcar un colegiu universitar. Propunerea liberarilor a fost deja discutatã
cu inspectorii ºcolari generali ºi va trebui analizatã ºi de specialiºtii MECT. De
asemenea, ca orice propunere care ar
conduce la schimbãri esenþiale, va trebui discutatã ºi cu partenerii sociali,
deci cu sindicatele din învãþãmânt, dar
ºi cu reprezentanþii pãrinþilor.

Mai puþine materii
Cele trei tipuri de bacalaureat implicã,
de asemenea ºi o schimbare de aborda-

re. Practic, o reducere a numãrului de
probe, totodatã discipline ale examenului susþinut de absolvenþii de liceu. Potrivit secretarului de stat Svetlana Preoteasa, care a detaliat în câteva rânduri
asupra ideii noului bacalaureat, ar trebui sã sã se susþinã examen doar la
douã sau trei discipline care sã fie din
aria curricularã obligatorie a profilului.
De exemplu, la profilul industrial, una
dintre probe sã fie la disciplina Tehnologie, în timp ce la chimie – biologie sã fie
una dintre cele douã materii.
De altfel, actualul bacalaureat nu este
chiar corect faþã de mulþi dintre absolvenþii de liceu. Mai ales la sesiunea din
acest an, când subiectele au fost cunoscute dinainte ºi afiºate pe Internet, gradul de dificultate la românã sau matematicã, de exemplu, a fost acelaºi, chit
cã numãrul de ore sãptãmânale la una
dintre disciplinele respective este diferit, în funcþie de profilul liceului.

Efort psihic foarte mare
„Trebuie subliniat cã bacalaureatul, în
actuala formulã, se întinde pe o perioadã mare ºi este un efort psihic foarte
mare. Mai ales cã se susþine vara, când
temperaturile sunt foarte ridicate. Poate cã ar fi altceva dacã ar fi iarna, candidaþii s-ar putea concentra mai bine. Pe
de altã parte, nu mi se pare logic ca sã
fie verificate cunoºtinþele la unele discipline chiar de douã ori, ºi oral ºi scris, cu
este cazul românii, dar nu numai. Este
aiurea, sã spun aºa, sã-i testãm oral ºi
apoi s-o luãm de la capãt ºi la scris, la
aceeaºi materie. Apoi, nici sã fie aceleaºi
subiecte pentru toþi nu este corect. În
varianta cu mai multe tipuri de bacalau-

reat vom avea grade de dificultate diferite. Într-un fel va rezolva sbiectele la
biologie un absolvent de la un liceu industrial din Alexandria, de exemplu, ºi
într-un cu totul alt fel unul care terminã
un liceu cu profil chimie biologie. Cel de
la industrial nu va fi la fel de bun ºi nu
poate ºti materia la nivelul celui care
vrea sã-ºi ia doctoratul în biologie. Revenind la bacalaureatul diferenþiat, sunt
de pãrere cã ar trebui sã fie doar 2-3
probe de examen care sã fie din aria
curricularã absolut obligatorie a profilului. Dupã ce vom discuta cu toþi factorii responsabili, propunerea va fi postatã pe Internet, pe site-ul MECT ºi supusã dezbaterii publice, pentru a vedea
care sunt pãrerile pãrinþilor, societãþii
civile, practic sã avem o imagine cât mai
clarã“, a subliniat secretarul de stat.

Sportul,
mãrul discordiei
Una dintre disciplinele de examen ale
bacalaureatului este educaþie fizicã ºi
sport. La prima vedere, vorbim de o disciplinã uºoarã pe care o aleg foarte
mulþi absolvenþi de liceu, tocmai din dorinþa de a scãpa de supliciul altei materii. În realitate, însã, proba de sport este
foarte grea, pentru notele mari candidaþii fiind nevoiþi sã depunã un efort foarte mare ºi, de ce sã n-o spunem, sã fie ºi
bine antrenaþi. Timpii ceruþi la probele
sportive – vitezã, aruncarea greutãþii
etc. sunt extrem de duri, deci o exigenþã
foarte ridicatã. Aºa se face cã cei care fac
doar figuraþie la ora de sport cu siguranþã cã nu prea au mari ºanse ºi în loc
de mult visata notã mare abia vor trece
proba. Evident, ca sã nu rateze, existã ºi

varianta darului, opþiunea aleasã de cei
care sunt dispuºi sã scoatã câteva milioane din buzunar ºi sã-i ofere profesorului de educaþie fizicã pentru o notã
mare. Anul acesta, de exemplu, pe la
unele licee din Capitalã nota 9 la sport
valora fix un milion de lei. Tocmai pentru cã practicile respective nu sunt strãine nici mai marilor de la MECT, disciplina sport este mãrul discordiei între secretarul de stat pe preuniversitar ºi ministrul Educaþiei Cercetãrii ºi Tineretului. Concret, în timp ce ministrul Adomniþei ar prefera sã pãstreze proba de
sport care sã poatã fi aleasã în continuare de candidaþii la bacalaureat, secretarul de stat Preoteasa ar elimina-o.
„Discutând ºi de sport, pentru cã suntem o naþiune parcã îmbãtrânitã înainte
de vreme, înþeleg opþiunea domnului
ministru ºi importanþa acestei discipline în ºcoalã. Totuºi, avem pãreri diferite. Dumnealui susþine ca sportul sã
rãmânã probã la bacalaureat iar eu nu.
Evident, este firesc sã fie probã de examen la liceele cu profil sportiv, dar nu ºi
la celelalte. Este prea dificilã educaþia
fizicã ºi nu vreau sã mai fie cazuri de
candidaþi care dau cadouri pentru a lua
notã mare, cum ºtiu foarte bine cã se
mai întâmplã. Normal, rolul sportului
trebuie sã creascã în ºcoli, dar sã fie
abordat serios, nu ca pânã acum“, a conchis secretarul de stat Svetlana Preoteasa.

Pro ºi contra
Ideea reducerii numãrului de probe ºi,
totodatã a diferenþierii bacalaureatului
pare sã fie îmbrãþiºatã de elevi, dorinþa
lor ca bac-ul sã fie mai uºor nefiind una
nouã.
„Ar fi super. De ce sã rezolv subiecte la
fel de grele la mate ca un coleg de la informaticã ? Nu mi se pare corect. Apoi,
eu vreau ca imediat ce termin sã mã angajez. Tata este mecanic auto, avem atelier acasã ºi eu chiar ºi acum îl ajut. Nu-mi
trebuie un bac complicat. ªi pentru ce sã
merg la facultate? Credeþi cã dacã am diplomã în buzunar o sã repar mai bine
motoarele? Vã spun eu cã nu. Þine de
practicã ºi pasiune“, ne-a spus Alexandru M, elev în clasa a XI-a.
Bacalaureatul diferenþiat, deºi ideea
este diferitã, este vãzut aproape la fel ºi
de un elev care viseazã sã facã facultatea în strãinãtate.
„Chiar cã ar fi foarte bine. Nouã, celor
care chiar dorim sã ne continuãm studiile ºi sã învãþãm, nu prea ne place sã fim
în aceeaºi barcã cu colegii care nu învaþã
deloc. Deja diploma de bacalaureat nu
mai spune mare lucru ºi trebuia fãcut
ceva în acest sens. O idee excelentã.
Mi-ar plãcea sã fie pusã în practicã ºi s-o
prind ºi eu“ este de pãrere M. V., elev în
clasa a X-a la un liceu cu pretenþii din
Bucureºti. Evident, discuþiile ºi pãrerile
pot fi dintre cele mai diverse. Oricum, ºi
un bacalaureat care se trece în proporþie de aproape 100% nu mai valoreazã mare lucru ºi cu siguranþã cã trebuie
regândit modul ºi cum se finalizeazã
studiile liceale.
Mirela Dalais

Rezultate diferite
în funcþie de judeþe
ªi pentru cã am tot vorbit de
promovabilitate, vã vom prezenta, în tabel, situaþia generalã în cele 41 de judeþe ºi
municipiul Bucureºti. ªi pentru
cã absolvenþii de liceu care
au susþinut bacalaureatul au
fost la zi, seral sau frecvenþã
redusã ºi activitatea lor ºcolarã este diferitã, la fel de diferenþiate au fost ºi rezultatele la
bac. În general, promovabilitatea cea mai mare s-a înregistrat în rândul celor de la zi.
Cei de la seral ºi frecvenþã
redusã au promovat, în general, la jumãtate faþã de
colegii lor de la zi, confirmându-se din nou ceea ce se ºtie
în timpul anilor de liceu.
Nr.
Crt. Judeþ
1.
Alba
2.
Argeº
3.
Arad
4. Bucureºti
5.
Bacãu
6.
Bihor
Bistriþa
7. Nãsãud
8.
Brãila
9. Botoºani
10. Braºov
11. Buzãu
12.
Cluj
13. Cãlãraºi
Caraº
14. Severin
15. Constanþa
16. Covasna
17. Dâmboviþa
18.
Dolj
19.
Gorj
20. Galaþi
21. Giurgiu
22. Hunedoara
23. Harghita
24.
Ilfov
25. Ialomiþa
26.
Iaºi
27. Mehedinþi
28. Maramureº
29. Mureº
30. Neamþ
31.
Olt
32. Prahova
33.
Sibiu
34.
Sãlaj
35. Satu Mare
36. Suceava
37. Tulcea
38.
Timiº
39. Teleorman
40. Vâlcea
41.
Vaslui
42. Vrancea

Promovabilitate
81,77%
64,33%
93,93%
80,9%
85,88%
80,45%
84,11%
68,81%
96,42%
69,31%
83,35
81,42%
77,72%
94,21%
96,91%
84,35%
85,4%
69,92%
87,39%
75,36%
58,04%
95,69%
87,61%
17,08%
66,78%
79,79
95,27%
86,42%
83,99%
85,22%
75,28%
76%
78,88%
89,33%
83,59%
98,76%
79,87%
93,63%
66,79%
94,85%
89,26%
87,4%
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remiantul
Prin discursul avut
dupã prezentarea
raportului prezidenþial
privind educaþia,
preºedintele Federaþiei
Spiru Haret,
Gheorghe Isvoranu,
ne-a demonstrat încã o datã
cã nu a reunuþat încã
la ideile comuniste.

Comisia prezidenþialã
condusã de fostul ministru
Mircea Miclea a reuºit
sã creeze o adevãtatã
dezbatere pe tema Educaþiei,
discuþii care pot duce
la reforma aºteptatã
de 17 ani.
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Epurarea în funcþie de
carnetul de partid

Cum apare pachetul de legi
privind învãþãmântul ?

Cu toate cã reprezentanþii Ministerului
Educaþiei susþin cã schimbãrile de la
nivelul inspectoratelor nu au nici o legãturã cu coloratura politicã, pânã acum au
fost împinºi sã-ºi dea demisia sau au fost
demiºi numai membrii Partidului Democrat. Problema care apare însã, pe
lângã cea de partid, este însã legatã de
viciul de procedurã care costã statul
roman foarte mulþi bani. Din cauza
incompetenþei angajaþilor MECT, aproape toþi inspectorii care au fost demiºi de
minister au revenit în funcþie datoritã
sentinþelor judecãtoreºti. Astfel, aceastã
schimbare a echipelor din judeþe s-a
transformat într-o simplã vâtãtoare de
fantome care se face însã pe banii contribuabililor ºi ai învãþãmântului.

Cele trei legi care vin sã reformeze învãþãmântul au mari ºanse sã ajungã în
Parlament în luna septembrie. Cu toate
cã Ministerul vrea sã aloce doar 10 zile
pentru discutarea lor (între 20 august ºi 1
septembrie), ministrul Adomniþei este
convins cã îºi va respecta promisiunea
potrivit cãreia legile vor fi pe masa parlamentarilor la începutul luinii septembrie.
Totuºi Guvernul, spun unele persoane,
nu s-a hotãrât cum le va trimite: fie ca
simple proiecte de lege fie cu asumarea
responsabilitãþii. Decizia finalã se lasã
aºteptatã mai ales cã atât Preºedintele
Train Bãsescu cât ºi PSD-ul doresc sã-ºi
impunã ideile. Astfel, în toamnã s-ar
putea sã astisãm la mai multe proiecte
care vizeazã învãþãmântul.
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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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