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Negocieri sub
cetinã de brad
Pânã acum, niciun ministru al educaþiei – ºi au fost vreo 10 din ’90 ºi pânã
astãzi – nu ºi-a prezentat cu atâta patos
ideile ºi proiectele de viitor aºa cum a
fãcut-o ministrul Adomniþei „la înscãunare“.
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Unde sunt legile
Învãþãmântului ºi,
mai ales,
cum aratã?
INTERNET
Pãrerile
forumiºtilor

PAG. 10

Schimbãrile propuse de ministrul
Educaþiei, Cristian Adomniþei, ºi acceptate
de unii lideri sindicali au creat o adevãratã
revoltã printre cadrele didactice. În aceastã paginã puteþi citi câteva dintre sutele de
comentarii de pe forumurile de discuþii
www.portal.edu.ro ºi www.didactic.ro.

ªCOALA LU’

Gqzdaru

TRÃDAREA SUPREMÃ!
Negocierea pachetului de legi privind învãþãmântul s-a transformat într-un simulacru orchestrat foarte bine de
persoane care ar fi trebuit sã apere interesele angajaþilor. Dacã de la ministrul Educaþiei, Cristian Adomniþei,
puteam sã ne aºteptãm, el fiind de cealaltã parte a mesei de negociere, nu acelaºi lucru îl aºteptam de la liderii
pag. 8-9
din cele 3 sindicate care au acceptat modificãrile propuse de MECT.
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Peste 200 de directori de unitãþi de învãþãmânt au fost schimbaþi

Soþia inspectorului general
Alexandrescu, numitã
directoare la Liceul Creangã
Începerea anului ºcolar în Capitalã a coincis cu ample schimbãri de directori ºi directori adjuncþi în unitãþile de învãþãmânt. Pe ultima sutã de metri ºi fãrã concurs, mai multe
rude ale angajaþilor din inspectorate au ajuns pe funcþii de conducere.
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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
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Rezultatele examenului de
Bacalaureat dupã contestaþii
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Cooperare între România ºi Austria
în domeniul cercetãrii
Ministrul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului din
România, Cristian Adomniþei, ºi Ministrul ªtiinþei
ºi Cercetãrii din Austria, Johannes Hahn, au
semnat la 24 august, la Alpbach,
Memorandumul de înþelegere în domeniul
cercetãrii între cele douã þãri. Semnatarii documentului se angajeazã sã intensifice cooperarea
prin parteneriate ºi activitãþi specifice la nivel
naþional, regional ºi instituþional, în concordanþã
cu prevederile Programului Cadru al Uniunii
Europene în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii
(PC7). Memorandumul prevede ºi formarea unei
reþele de colaborare între instituþiile de
învãþãmânt superior din cele douã þãri, inclusiv
prin programe de tip CEEPUS (Central European
Exchange Program for University Studies).

De ceva vreme îl tot
auzim pe domnul profesor Isvoranu pe toate
posturile de televiziune
cu titulatura în sus, titulatura în jos. Prima oarã nu am ºtiut la ce se
referã când a vorbit de
„titulaturã“, însã cu timpul ne-am dat seama
cã de fapt acesta încurcã titularizarea cu
titulatura. La fel apare
ºi chiar ºi pe site-ul federaþiei pe care o conduce (foto). Este grav cum un profesor, fie el ºi de matematicã, sã nu ºtie definiþia cuvântului „titulaturã“. Însã ºi mai grav este cã, pe lângã el, îi face de râs ºi cei pe care îi reprezintã.
Îi rugãm pe profesorii de românã din Spiru sã facã rapid un program intensiv de meditaþii cu
conducerea federaþiei. Pânã atunci îi oferim domnului Isvoranu definiþiile celor douã cuvinte:
 TITULATÚRÃ, titulaturi, s.f. - Modul de a se intitula al cuiva sau a ceva. 2. Totalitatea titlurilor
pe care are dreptul sã le poarte o persoanã, o instituþie etc.
 TITULARIZÁRE, titularizãri, s.f. - Acþiunea de a titulariza ºi rezultatul ei.

Elevii români
pot obþine diploma spaniolã
de bacalaureat

Tel.: 021/337.11.40; 021/337.11.85
Fax: 021/337.01.17

REPETENÞI

Pentru cã au dat mâna cu
ministrul Educaþiei, Cristian
Adomniþei, în privinþa noului
pachet legislativ care aduce
mari deservicii angajaþilor din
sistem, pe Aurel Cornea ºi
Gheorghe Isvoranu i-am
declarat repetenþii lunii.
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Lotul olimpic de informaticã al României a cucerit 4 medalii de argint la a
XIX-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
de Informaticã, desfãºuratã în capitala
Croaþiei - Zagreb, în perioada 17-22
august 2007. Medaliile au fost
obþinute de Andrei Grigorean (clasa a
XII-a), Cosmin Gheorghe (clasa a X-a),
Bogdan-Cristian Tãtãroiu (clasa a IX-a)
– toþi de la Liceul Internaþional de
Informaticã Bucureºti, respectiv Adrian
Airinei, elev în clasa a XII-a la Colegiul
Naþional „Costache Negruzzi“ din Iaºi.
La concursul din acest an a Olimpiadei Internaþionale de Informaticã
au participat peste 300 de concurenþi
din peste 80 de þãri.
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AUREL CORNEA ºI
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Director fondator
Cãtãlin Croitoru

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:

Tipar:

(redactia@scoalaromaneasca.ro)

(art@opd.ro)

SC Safo Prod SA – Grupul de
Presã ºi Tipografie Romprint
Str. Piaþa Presei Libere nr. 1,
Sector 1, tel.: 224.27.90,
e-mail: costel.danciu@xnet.ro

Senior editor:
Constantin Ciosu

„ªcoala româneascã“ foloseºte
fotografii din arhiva cotidianului
„Realitatea româneascã“

Publicaþia în curs de auditare BRAT
ISSN 1453 – 7842

(sindicat@scoalaromaneasca.ro)
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Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Preuniversitar (ARACIP)
a evaluat, în anul ºcolar 2006-2007,
primele 306 unitãþi de învãþãmânt preuniversitar de stat ce au depus documentaþia pentru a înfiinþa noi niveluri
de învãþãmânt. Datele statistice relevã
faptul cã, în urma evaluãrilor externe
efectuate de ARACIP, pe baza Standardelor naþionale de autorizare, din
totalul de 306 unitãþi de învãþãmânt
evaluate, 287 au fost autorizate sã
funcþioneze provizoriu cu noi niveluri de
învãþãmânt. În funcþie de mediul de
rezidenþã, din 224 de unitãþi de învãþãmânt din mediul urban evaluate extern,
213 (95,08%) au primit respectiva
autorizare provizorie. În mediul rural,
din totalul de 82 de unitãþi de
învãþãmânt evaluate, 66 au fost autorizate (80,48%). Autorizarea de funcþionare provizorie constituie actul de înfiinþare a noilor domenii/ specializãri/niveluri de învãþãmânt din ºcolile evaluate.

Liceenii români care studiazã în secþiile bilingve româno-spaniole, pot susþine examen
în România pentru obþinerea diplomei
spaniole de bacalaureat. Promovarea
bacalaureatului spaniol le permite elevilor
români sã fie admiºi în universitãþile din
Spania, în aceleaºi condiþii ca absolvenþii
þãrii-gazdã. Prevederile au fost aprobate de Guvern ºi se regãsesc în Acordul semnat între
Ministerul Educaþiei din România ºi cel din Spania în primãvara acestui an. Acordul se referã
la înfiinþarea ºi funcþionarea secþiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România ºi la
organizarea examenului de bacalaureat. Actul normativ conþine reglementãri privind condiþiile de admitere la secþiile bilingve româno-spaniole, planul cadru privind disciplinele speciale
ºi numãrul de ore sau normele de organizare a examenului de bacalaureat. Noul act normativ sprijinã mobilitatea tinerilor români ºi deschiderea lor cãtre valorile europene, în contextul alãturãrii României celorlalte State Membre ale UE.
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Patru medalii de argint la
Olimpiada Internaþionalã de
Informaticã

Foºtii miniºtri Andrei Marga ºi
Mircea Miclea au arãtat în
ultimele zile care sunt de fapt
neajunsurile noilor acte normative ºi au propus o dezbatere
serioasã pe tema schimbãrilor
din sistemul educaþional.

Str. Justiþiei nr. 65,
Sector 4, Bucureºti
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ªcoli evaluate de ARACIP în
anul ºcolar 2006-2007

ANDREI MARGA ºI
MIRCEA MICLEA
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STOP CADRU

În urma centralizãrii datelor preluate din
teritoriu, rata de promovare înregistratã la a
doua sesiune a examenului de Bacalaureat din
acest an, dupã soluþionarea contestaþiilor, a
fost de 70,23% (cu aproximativ 16 puncte
procentuale mai mare decât anul trecut –
54,94%). Având în vedere faptul cã înainte
de contestaþii au promovat 69,76% din
candidaþii prezenþi, se constatã o majorare
cu 0,47% a numãrului de elevi promovaþi
(28.396 faþã de 28.165). Dupã evaluarea
lucrãrilor contestate, procente ridicate de
promovare s-au înregistrat în judeþele Sãlaj
(94,56%), Suceava (95,30%), Constanþa
(96,25%), Hunedoara (96,31%) ºi
Caraº-Severin (97,81%). În ierarhia judeþelor
cu promovabilitate redusã se regãsesc Braºov
(38,73%) ºi Sibiu (49,16%) ºi Brãila (49,30%).
În cifre, la a doua sesiune a examenului de
Bacalaureat s-au înscris 45.120 absolvenþi de
clasa a XII-a, s-au prezentat 40.434 (89,61%)
ºi au promovat, dupã contestaþii, 28.396
(70,23%).

PREMIANÞI



redactia@scoalaromaneasca.ro

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

P R E C I Z A R E : 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.

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o
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Adomniþei vrea
PNLizarea
învãþãmântului
cu orice preþ
Federaþia Educaþiei Naþionale a
criticat modul în care ministrul Educaþiei, Cristian Adomniþei, înþelege
sã schimbe toþi subalternii care într-un fel sau altul nu au legãturã cu
Partidul Naþional Liberal. FEN considerã cã aceste schimbãri de cadre
nu fac bine învãþãmântului românesc ºi nu se încadreazã în mult dorita reformare a sistemului. „Prin
modul în care procedeazã, ministrul
Adomniþei ne demonstreazã cã de
fapt acesta nu doreºte reformã. Pentru el mai importante sunt acþiunile
de PNLizare a învãþãmântului ºi
nepotismul liberal. Observãm cã
lecþia predatã de premierul Tãriceanu, care s-a pus pe schimbat prefecþii care nu au fost propuºi de PNL,

ºcolar general de Suceava, Petru
Carcalete, este definitoriu pentru
modul în care domnul Adomniþei
aplicã teoremele liberale“, a declarat
Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.
De asemenea, FEN are informaþii cã urmãtorul pe lista domnului Adomniþei este inspectorul de
Argeº, Gabriel Bratu, care se aflã în
aceeaºi situaþie ca ºi inspectorul de
Suceava.
În plus, ºi alþii sunt pe lista neagrã a conducerii PNL. „Din datele pe
care le avem se pregãteºte ºi debarcarea secretarului general al Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, Adrian Gorun. Corpul de
control al Guvernului deja face tot
posibilul prin controale atât la Universitatea Constantin Brâncuºi din
Târgu Jiu, unde Adrian Gorun este
rector, cât ºi la MECT pentru a des-

este aplicatã cu succes de ministrul
Adomniþei la nivelul inspectoratelor
ºi chiar de unii subalterni ai dumnealui (inspectorul ºcolar general al
Capitalei, Cristian Alexandrescu –
membru PNL). Cazul inspectorului

coperi o scãpare cât de micã pentru
demiterea din cele douã funcþii,
toatã aceastã mascaradã fiind pusã
la cale de preºedintele organizaþiei
PNL Gorj, Ilie Dan Morega“, a adãugat Cãtãlin Croitoru.

 VIRGIL CRISTEA

Peste 200 de directori de unitãþi de
învãþãmânt au fost schimbaþi

Soþia inspectorului
general Alexandrescu,
numitã directoare la
Liceul Creangã
Începerea anului ºcolar în
Capitalã a coincis cu ample
schimbãri de directori ºi
directori adjuncþi în unitãþile
de învãþãmânt. Pe ultima
sutã de metri ºi fãrã concurs, mai multe rude ale
angajaþilor din inspectorate
au ajuns pe funcþii de
conducere.
 VIRGIL CRISTEA

Inspectorul general al Capitalei,
Cristian Alexandrescu, a gãsit de
cuviinþã sã schimbe peste 200 de
directori ºi directori adjuncþi din

august

funcþie. Printre cei numiþi se aflã ºi
soþia domnului inspector general.
Doamna profesoarã de biologie,
Florica Alexandrescu, a primit pe
tavã postul de director de la Liceul
Teoretic „Ion Creangã“.
Cumetriile nu se terminã însã
aici. Soþia inspectorului teritorial al
sectorului 5, Gheorghe Stancu,
doamna Ana Delia Stancu, a fost
numitã, tot cu delegaþie, directoare
adjunctã la Colegiul Naþional „Spiru
Haret“.
„Sunt foarte multe semne de
întrebare în legãturã cu aceste
schimbãri. Credeam cã «legea cumetriilor a fost abogratã», însã observãm cã aceasta se aplicã încã
destul de bine în Bucureºti. De
asemenea, existã informaþii cã au
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fost retrase din lista de numiri, în
ultima clipã, persoane propuse pentru funcþia de director pentru performanþele lor profesionale ºi manageriale, ca urmare a presiunilor
fãcute asupra ministrului ºi inspectorului general de cãtre lideri ai
sindicatelor obediente actualei conduceri a MECT. Facem un apel cãtre
toþi directorii asupra cãrora s-au
fãcut presiuni pentru a-ºi pãrãsi
postul sau cãrora li s-au cerut bani ºi
atenþii pentru a mai rãmâne în
funcþie sã contacteze Federaþia
Educaþiei Naþionale. FEN va asigura
consiliere juridicã gratuitã pentru
toþi cei care vor sã ajute la stârpirea
nepotismelor ºi corupþiei din învãþãmântul bucureºtean“, a declarat
Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.
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te ajutã!
Ai o problemã? Ai ceva de spus?
Vrei sã semnalezi o ilegalitate ºi nu ai unde?
Revista ªCOALA

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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Mirajul biletelor la preþ redus

Pe-afarã-i vopsit gardul,
înãuntru-i… mucegaiul!
 BOGDAN NISTOR

Alegerea unei locaþii pentru petrecerea unui concediu este o adevãratã loterie. Mai ales atunci când
biletele vin prin Ministerul Muncii ºi
sunt subvenþionate. Au pãþit-o mai
mulþi dascãli din Galaþi, care dupã ce
s-au îmbrâncit ºi ºi-au pierdut nopþile prin faþa Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar, au constatat cã au nimerit în adevãrate cocine.
Existã însã ºi cazuri fericite, care
ºtiau condiþiile bune de la anumite
hoteluri ºi le-au ales fãrã nicio reþinere. Fãrã a face campanie de imagine unora sau a denigra numele altora, noi vrem doar sã atragem atenþia cã Ministerul Muncii ar trebui sã
de-a dovadã de mai mulã atenþie
atunci când selecteazã locaþiile pentru odihna personalului didactic.

stele, dar care ar putea fi uºor date
jos ºi scris „cocinã“. Nu se aºtepta la
cine ºtie ce lux, dar nici la mizeria de
nedescris din acest hotel, þinut în
viaþã doar pentru cã unul dintre patroni este mare ºtab prin Bucureºti.
„M-a surprins încã din momentul în
care l-am vãzut din exterior! Aratã
ca un cãmin muncitoresc. Nu are
balcoane. Pe multe, chiar foarte
multe, camere trona un afiº cu litere

care pãstoresc interesele învãþãmântului românesc“, a intervenit Marius
Grigoriu, cel care mi-a mãrturisit cã
a regretat cã a cumpãrat aceste bilete. „La baie, am avut o mare dilemã!
Nu ºtiam dacã articolele sanitare de
acolo, chiuveta, veceul, gresia sau
faianþa sunt vechi sau murdare.
Duºul era conectat la chiuvetã ºi trebuia sã mã îngrãmãdesc între scaunul de la WC ºi chiuvetã pentru a mã

Am vãzut ºi profesori fericiþi
O profesoarã de istorie de la un Colegiu de prestigiu din Galaþi a primit bilete
la Hotel Romanþa între 15 ºi 25 august. „Am fost împreunã cu soþul meu, care
este bugetar. Am avut parte de un tratament uman, ca sã-i spun aºa, în comparaþie cu ceea ce a pãþit colega mea de la marinã. Camera era curatã în
fiecare dimineaþã ºi, de câte ori le-am cerut, mi-au schimbat lenjeria“, ne-a
declarat Mirela Avramescu. „A fost cel mai bun hotel la care am stat pânã
acum, de când merg cu bilete subvenþionate. Recepþia arãta ca una de la un
hotel de 3 stele. Au fost amabili, ne-au pus la dispoziþie ºi televizor, evident
contra cost. În plus, ºi masa a fost destul de bunã“, ne-a declarat Ionuþ
Avramescu.

Vacanþã cu nãbãdãi!
Ca-n fiecare an, perioada în care
se distribuie biletele de odihnã ºi
tratament la nivelul Sindicatului
Învãþãmântului Preuniversitar este
o adevãratã aventurã. Oamenii stau
la rând ca pe vremuri la lapte, îºi
trimit rudele sã-i înlocuiascã, se
înghesuie de-ºi rup oasele când începe marea împãrþealã… Totul pentru
ce? Pentru o mare bãtaie de joc.
Foarte mulþi profesori ni s-au plâns
dupã ce au revenit pe meleaguri dunãrene cã au avut parte mai degrabã

de un coºmar decât de o vacanþã liniºtitã. Familia Grigoriu este formatã din douã persoane, ambele cadre
didactice la o ºcoalã gimnazialã din
Galaþi. Nu sunt nici prea tineri pentru a fi extrem de pretenþioºi, dar
nici prea în vârstã pentru a ignora
anumite chestiuni elementare. „Am
ajuns sã regret cã am ales sã merg cu
bilet subvenþionat. Am dat banii
degeaba, mai bine alegeam sã merg
cu cortul. Mi se pare o adevãratã
bãtaie de joc!“, ni s-a plâns Amalia,
partea femininã din familia Grigoriu. Ea povesteºte cã a cumpãrat
douã bilete la Hotelul Felix, din
Eforie Nord. Un hotel cotat cu douã

de-o schioapã: Camerã Neconformã.
Am cerut camerã cu televizor, mi s-a
spus cã trebuie sã plãtesc. Am confirmat cã plãtesc dupã care mi s-a
spus cã la etajul unde voi primi eu
camerã nu existã reþea de cablu TV.
Nici frigider, chiar dacã pentru acest
electrocasnic nu trebuie fibrã opticã(!)“, spune femeia nemulþumitã.
Mi-a arãtat niºte poze cu interiorul
camerei pe care a primit-o ºi am început sã-i înþeleg nemulþumirea.
„Mobilierul era atât de vechi încât

pãrea sã se frângã chiar ºi sub greutatea unui copil. Mocheta era îmbâcsitã ºi mirosea a mucegai de trãznea.
Lenjeria era veche, inscripþionatã cu
vechile denumiri dinainte de ’89.
Când am deschis dulapul mi-au cãzut peste picioare rafturile. Gunoiul
l-au ridicat doar odatã în cele 10 zile
cât am stat, în schimb toatã ziua
miºunau p-acolo femei de serviciu
care nu prea ºtiau ce rol au. De dat
cu aspiratorul, nici nu poate fi vorba.
Ori era atât de uzatã mocheta încât
cu greu distingeai dacã au dat cu
aspiratorul, ori nu au dat deloc. Nu
pot sã vã descriu în cuvinte ce sentiment am avut atunci la adresa celor

spãla. ªi asta atunci când aveam apã,
pentru cã la orele de vârf nu curgea
picãturã de apã!“, a mai spus Amalia
Grigoriu. Cu masa a fost o altã poveste. Cei doi dascãli gãlãþeni povestesc cã totul se petrecea într-un salon imens, de peste 120 de mese, în
care încã mai pluteau aburii comunismului. Nimic modernizat, nici la
nivel de dotãri dar mai ales la nivel
de concept de restaurant modern.
Vesela era murdarã, ruginitã ºi de
multe ori încurcatã. „Deºi n-am avut
niciodatã peºte la masã cuþitele erau
de peºte. Aveam un pahar pe masã,
plin de zoaie pe care nu l-au schimbat niciodatã în 10 zile. De fapt, paharul era inutil pentru cã nu ne-au
dat niciun fel de lichid la masã.
Aveau sub o masã pet-uri jegoase cu
apã de la canal, iar când cereai apã te
îndrumau cãtre aceste bidoane. Nici
mãcar nu se sinchiseau sã-þi aducã ei
apã. Cât priveºte calitatea mâncãrii,
ºi asta-i îndoielnicã. ªi puþinã! Eu
sunt o persoanã mai împlinitã, aºa
cã plecam de la masã direct la un alt
restaurant sã mãnânc!“, ne-a povestit Marius Grigoriu. O altã mare
problemã este cea a parcãrii din faþa
hotelului. „Ne cereau 75.000 de lei
vechi pe zi, dar nu stãteau decât
pânã pe la 4 dupã-amiaza. Dupãamiaza putea sã-þi spargã oricine
maºina fãrã sã ºtie nimeni. În plus,
cei care se ocupau cu încasarea taxei,
aveau niºte feþe extrem de dubioase.
Le-am cerut sã ne arate o hotãrâre
de Consiliu Local în care sã se prevadã aceastã taxã. Au spus cã nu ºtiu
nimic! Câtã seriozitate vã inspirã un
astfel de personaj?“, se întreabã retoric Amalia Grigoriu.

Trataþi ca niºte nimicuri!
La rând la reclamaþii stãtea o
altã familie, de data aceasta o profesoarã de la Liceul de Marinã din Galaþi, care a preferat sã nu-i divulgãm

numele, dar care ne-a promis cã
oricând va depune mãrturie dacã va
fi nevoie. De aceastã datã locaþia este
alta: Saturn. Profesoara cu pricina
ºi-a cumpãrat douã bilete în aceastã
staþiune ºi a plecat împreunã cu fiica
ei, elevã la una dintre ºcolile din oraº.

Jos interesele!
Liderii sindicatelor din educaþie
cunosc situaþia ºi spun cã nu este
o noutate. „Vinovate sunt ºi confederaþiile care, la momentul negocierilor, înghit tot ce li se bagã pe
gât. Ar trebui mai multã responsabilitate atunci când îºi reprezintã
interesele membrilor de sindicat.
Pe de altã parte, avem un mare
semn de întrebare: cum se face cã
de multe ori calitatea serviciilor
diferã, dar preþul este acelaºi? Nu
este posibil aºa ceva! Mai mult, în
fiecare an biletele vin târziu, deºi
le-am atras atenþia cã profesorii au
un regim special. Învãþãmântului i
se dau foarte multe bilete dupã 1
septembrie, atunci când profesorii
încep sã pregãteascã deschiderea
noului an ºcolar. Nu este posibil
aºa ceva, în fiecare an le spunem
acest lucru, în fiecare an se fac cã
uitã“, ne-a spus secretarul general
al Federaþiei Educaþiei Naþionale,
Constantin Ciosu. În opinia sa,
ministerul Muncii poate fi bãnuit
de faptul cã are interese ascunse,
în condiþiile în care sindicatele din
educaþie þipã în fiecare an ºi cer
bilete mult înaintea începerii anului ºcolar, iar ministerul muncii nu
vrea sã înþeleagã deloc acest lucru
ºi le distribuie cele mai multe
bilete în septembrie.

„Biletele erau la Tosca, un hotel de 2
stele din Saturn. Pe internet arãta
super! Când am ajuns acolo, mi-am
pus mâinile în cap... Camerele pentru bugetari erau toate la parter,
adicã acolo unde pereþii erau uzi ºi
plini de igrasie, iar în interior pluteau mirosuri ciudate de mobilã
veche. N-aveau televizor ºi nici frigider. ªtiþi ce mi-a spus recepþionera?
«Dacã nu vã convine, mergeþi de
unde aþi luat biletele pentru a cere
banii înapoi»“, ne-a explicat profesoara de la Marinã. Dupã lungi parlamentãri ºi dupã câteva ore de stat
în holul hotelului Tosca, recepþionera a sãrit la cap cu o ofertã! Le-a
oferit celor douã gãlãþence o camerã

la un alt hotel de 2 stele: Aida. „Am
ajuns la acest hotel ºi am dat peste
ceva mai prost. Am fost fericite cã nu
mai era umezealã, pentru cã, în rest,
mobilierul era la fel de prost. Pânã la
urmã am fost nevoite sã alegem din
douã rele, rãul cel mai mic!“, ne-a
mai spus profesoara nemulþumitã.
Toatã plimbarea de anul acesta de la
mare are ºi o parte bunã: mâncarea
de la restaurantul hotelului Aida a
fost extrem de bunã. Puþinã, e-adevãrat, dar bunã. Aceeaºi poveste: un
gurmand trebuia musai sã mai tragã
o fugã pe la un restaurant pentru a
se simþi împlinit!

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o
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Unde sunt legile
Învãþãmântului ºi,
mai ales, cum aratã?
– septembrie 2007 –
Nu mã numãr printre înfocaþii susþinãtori sau naivii
simpatizanþi ai actualului
preºedinte al României,
dar nu pot sã nu constat
cã, în foarte multe situaþii,
„aprecierile“ domniei sale
cu privire la calitatea ºi
acþiunile actualului guvern
sunt corecte.

 ILIE DOGARU

La mai toate întâlnirile cu presa,
domnul minisru al Educaþiei afirma
cu un entuziasm liberal nestãvilit
cã, odatã cu deschiderea lucrãrilor
de toamnã ale Parlamentului, va depune spre dezbatere ºi aprobare legile învãþãmântului superior ºi preuniversitar, precum ºi Statutul personalului didactic. ªi mai spunea
mult prea tânãrul nostru ministru cã
nu va avea liniºte pânã nu va realiza
descentralizarea învãþãmântului aºa
cum îi stã bine unui învãþãmânt modern, compatibil cu cel din þãrile Europei occidentale. Tot dupã spusele
domniei sale, aceastã varã, care a
trecut, urma sã fie intens folositã
pentru dezbaterea publicã a celor
trei proiecte de lege cu directorii de
ºcoli ºi cadrele didactice, cu primarii
de comune, municipii ºi oraºe ºi
membrii ai consiliilor locale, adicã
exact cu aceia care vor finanþa ºi administra ºcolile, cu pãrinþi ai elevilor
în calitate de reprezentanþi ai beneficiarilor actului educaþional ºi nu în
cele din urmã cu sindicatele din învãþãmânt – reprezentanþii legali ai
cadrelor didactice.

în prezent sã se fi ajuns la un consens.
Sã admitem, ceea ce este puþin
probabil, cã în câteva zile se va obþine consensul sindicatelor pentru
aceste proiecte. Ar urma ca ele sã fie
dicutate foarte serios cu reprezentanþii structurilor asociative ale
administraþiilor locale, respectiv cu
reprezentanþii asociaþiilor primarilor de comune, municipii ºi oraºe,
ºi ai preºedinþilor consiliilor judeþene. Trebuie apoi obþinute avizele
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Ministerului Muncii ºi Ministerului Economiei ºi Finanþelor, deci
alte sãptãmâni sau luni de întârziere.
Dacã toate aceste „proceduri“ legale ºi obligatorii sunt îndeplinite,
urmeazã dezbaterea acestor proiecte
în comisiile parlamentare ºi apoi
dezbaterea ºi aprobarea lor în plenul
Parlamentului.
Nu mai vorbim de comisia prezidenþialã pentru învãþãmânt ºi mai
ales de domnul preºedinte al României care vor avea sigur foarte multe
de spus cu privire la proiectele de
lege, înaintate spre aprobare de
cãtre un guvern liberal.
În concluzie proiectele de lege
promise nu sunt pregãtite, cel puþin
din punct de vedere procedural, sã
fie adoptate în timpul acestei sesiuni
parlamentare.

Legea salarizãrii
personalului din
învãþãmânt,
lãsatã pentru mai târziu
Conducerile succesive ale ministerului Educaþiei din ultimii trei ani
au promis o nouã lege a salarizãrii

Criza de cadre calificate determinatã de libera circulaþie a forþei de
muncã în interiorul Uniunii Europene se face simþitã în România în mai
toate domeniile de activitate, începând cu agricultura ºi construcþiile
ºi continuând cu domeniile care cer
o înaltã pregãtire profesionalã.
Realizând pericolul pentru propriile afaceri, investitorii ºi managerii din sectorul privat au început sã
ia mãsuri de protejare a propriilor
interese, prin modernizarea proceselor de producþie ºi servicii, dar ºi
prin substanþiale creºteri salariale.
Exemplele cele mai evidente le gãsim în construcþii, la marile magazine comerciale ºi în domeniile IT.
În învãþãmânt însã, ºi în acest an,
zeci de mii de catedre vor fi ocupate
de profesori necalificaþi sau de persoane cu o pregãtire profesionalã
modestã, care nu au reuºit sã acceadã la funcþii mai bine plãtite.
Principalul motiv îl constituie nivelul scãzut de salarizare.
Liderii Federaþiei Educaþiei
Naþionale ºi cei ai sindicatului Alma
Mater militeazã, din pãcate în van,
pentru mãsuri rapide de stopare a
procesului de fugã din învãþãmânt a
forþei de muncã înalt calificate, dar
apelul lor nu este recepþionat de clasa politicã aflatã la putere. Am spus
ºi cu alte ocazii, guvernanþii nu recurg la creºteri salariale decât de
frica sindicatelor, iar promisiunile
de mai bine le fac numai în preajma
alegerilor.

Conþinutul proiectelor
de lege
Presupunând, prin absurd, cã
actualele proiecte ar fi acceptate în

Ce s-a ales din toate
aceste promisiuni?
Proiectele de lege
nu sunt pregãtite
pentru Parlament

august

Explicaþia este cã fiecare dintre aceste instituþii, dar mai ales inspectoratele ºcolare încearcã sã demonstreze cã primãriile ºi consiliile locale sunt incapabile sã gestioneze fondurile de la bugetul de stat. În acest
demers, ele sunt „sprijinite“ eficient
de minister, care se încãpãþâneazã
sã vireze el fondurile de la bugetul de
stat cãtre ºcoli ºi numai prin
inspectoratele ºcolare. De ce, nu este
greu de ghicit.
Direcþiile judeþene pentru învãþãmânt (actualele inspectorate ºcolare) ar trebui sã se ocupe exclusiv ºi
temeinic de coordonarea ºi monitorizarea procesului de învãþãmânt
din punct de vedere al conþinutului
ºi calitãþii sale, de pregãtirea continuã, îndrumarea metodologicã ºi
evaluarea activitãþii cadrelor didactice ºi a rezultatelor obþinute de
elevi. Dar ele continuã sã se erijeze
în specialiºti în management financiar.
Scãpate de controlul comunitãþilor ºi al organismelor care sunt responsabile cu buna administrare a
ºcoli ele – inspectoratele ºcolare –
fac astfel politica „de la centru“ a
unor miniºtri puºi sã serveascã nu
ºcoala, ci partidul care i-a numit.
În acest mod, nu se schimbã absolut nimic faþã de situaþia actualã,
în care ministerul „dirijeazã“ spre
ºcoli fonduri de la bugetul de stat
fãrã sã poatã controla ritmul ºi
modul lor de folosire.
Pentru eliminarea acestor confuzii în actul de conducere ºi administrare a ºcolii nu existã decât douã
soluþii: ori o descentralizare realã realizatã fãrã complexe ºi cu mult curaj,
ori înapoi la centralismul democratic
cu care ne mândream atât de mult
când, cu voioºie ºi elan revoluþionar,
construiam socialismul în þarã.
Alegeþi, domnule ministru!

C

Pentru învãþãmântul preuniversitar, aºa-zisele dezbateri ale proiectelor de lege s-au rezumat la câteva
întâlniri cu liderii sindicatelor din
învãþãmânt. Dupã una sau douã întâlniri, dialogul cu reprezentanþii
personalului didactic a fost întrerupt. Regretabil este cã de provocarea acestei disfuncþii în pregãtirea
proiectelor de legi sunt responsabili
nu doar conducerea ministerului ci
ºi unii lideri sindicali care au vãzut
în acest dialog nu prilejul de a susþine interesele ºcolii, ci ocazia de a
obþine unele favoruri care sã completeze biniºor veniturile lor de
vechi pensionari.
Legea învãþãmântului superior
se discutã ºi ea cu liderii sindicali ºi
reprezentanþii rectorilor fãrã ca pînã

ºcolilor într-un mediu descentralizat, principii cuprinse în legea descentralizãtii ºi legea finanþelor publice locale adoptate în anul 2006 –
legi aprobate ºi de liberali ºi însuºite
de guvernul Tãriceanu.
În proiectul de lege se prevede
de pildã cã reþeaua ºcolarã trebuie
aprobatã, obligatoriu, de minister,
dar administratã ºi finanþatã de consiliile locale; cã ordonatorii de credite principali – primarii ºi consiliile
locale sunt, prin lege, responsabili
pentru finanþarea ºi administrarea
ºcolilor, dar ordonatorii terþiari de
credite – directorii de ºcoli – sunt
numiþi de direcþiile judeþene de învãþãmânt – instituþii care, în condiþiile descentralizãrii, nu au nicio responsabilitate în aceste domenii.
Deci, ºcoala aparþine comunitãþii, patrimonial aceasta aparþine domeniului public al comunei/oraºului/municipiului, finanþarea ºi administrarea ºcolii este în sarcina
consiliului local ºi primãriei, dar
administratorul executiv al banilor
ºi al patrimoniului, directorul de
ºcoalã, este numit de Direcþia judeþeanã pentru învãþãmânt doar cu
„avizul formal“ al consiliului local.
De fapt, prevederile cuprinse în
proiectul de lege nu se deosebesc cu
nimic de cele din actuala lege.
Efectele acestei situaþii îºi gãsesc rezultatul în modul în care ºi în
aceastã varã inspectoratele ºcolare,
directorii de ºcoli ºi consiliile locale
au conlucrat pentru buna folosire a
fondurilor pentru reparaþii ºi reabilitãri ale spaþiilor de învãþãmânt.
Realitatea a demonstrat cã, în cele
mai multe situaþii, nu a existat nicio
comunicare între inspectoratele ºcolare ºi primãrii, directorii nu mai
ºtiu cine-i conduce, de cine sã asculte ºi pe cine sã nu supere, iar banii de la buget au rãmas necheltuiþi.
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personalului din învãþãmânt, stimulativã ºi coerentã. A promis-o ºi actualul ministru, dar acum nu mai
scoate o vorbã despre acest proiect.
Domnia sa ºi guvernul din care face
parte, ca de fapt întreaga clasã politicã, ignorã cu o naivitate vecinã cu
iresponsabilitatea pericolul ca învãþãmântul românesc sã rãmânã fãrã
cadre didactice valoroase ºi sã fie
inundat de mediocritate.
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forma actualã spre dezbatere în parlament, am constata cã ele prezintã
norme care intrã în contradicþie cu
alte legi recent adoptate sau nu
schimbã prea mult din prevederile
actualelor legi.
Un singur exemplu credem cã
este edificator.
În proiectul de lege a învãþãmântului preuniversitar se ignorã cu
bunã ºtiinþã principiile conducerii
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PÃREREA MEA...

Negocieri
sub cetinã de brad



PROF .

CONSTANTIN CIOSU

Pânã acum, niciun ministru al Educaþiei – ºi au fost vreo 10
din ’90 ºi pânã astãzi – nu ºi-a prezentat cu atâta patos ideile ºi
proiectele de viitor aºa cum a fãcut-o ministrul Adomniþei „la
înscãunare“.
„Avantajul meu este cã nu fac parte din sistemul de învãþãmânt ºi nu îl cunosc absolut de loc“, declara actualul ministru
la preluarea mandatului. Însã avantajul lui s-a dovedit foarte repede a fi un mare dezavantaj pentru sistemul de învãþãmânt.
„Îmi voi trimite toþi experþii pe teren pentru a face evaluarea
pilotãrii descentralizãrii administrativ-financiare, indiferent de
cât mã va costa, iar în data de 1 iunie voi prezenta raportul“, mai
spune Adomniþei. ªi a trecut 1 iunie, ºi au mai trecut douã luni iar
noi am rãmas ºi fãrã raport ºi cu banii luaþi.
„Imediat ce se încheie cursurile anului ºcolar mã voi retrage
cu sindicatele în munþi, indiferent de timpul necesar, o lunã,
douã, trei…, pentru a face împreunã un pachet de legi pentru
viitor“, se mai lãudat ministrul. Cursurile s-au terminat, a trecut
ºi iulie, au trecut ºi trei sferturi din august ºi domnul ministru,
luat cu alte treburi ºi cu grija efectuãrii concediului, a uitat de
promisiunea fãcutã. „Impulsionat“ însã în câteva rânduri de noi,
cu bateriile încãrcate dupã repaus, ministrul hotãrãºte cã a venit
momentul discutãrii pachetului legislativ, dar nu oricum: în doar
douã zile, în peisajul oferit de Sinaia, în aerul ozonat ºi încãrcat de
miros de brad ºi într-o locaþie cu multe stele cã, deh, „Obrazul subþire cu cheltuialã se þine!“. Cã aceasta este de la buget nici nu mai
conteazã atunci când trebuie sã ne îndeplinim „misia“. Ce mai
conteazã cã reprezentanþii Ministerului Educaþiei, e drept, sub un
alt mandat, discutaserã cu sindicatele timp de vreo patru luni ºi îºi
asumaserã într-o formã convenabilã pentru sistemul educaþional
Proiectul Legii învãþãmântului preuniversitar.
ªi, parcã pentru a ne arãta cã posedã ºi muºchi, tratându-ne
ca pe zilierii din construcþii, ne prezintã, cu doar 72 de ore înainte
de data presupuselor negocieri, douã proiecte noi asupra cãrora
trebuia sã decidem ºi sã ni le asumãm doar vizualizându-le. În
aceste condiþii, neposedând „capacitãþile“ ministrului Adomniþei
ºi ale celorlalþi lideri federali am hotãrât sã nu participãm la acest
simulacru.
Cu ocazia întâlnirilor din 29 iulie ºi 1 august avute cu ministrul Adomniþei, întâlniri organizate mai mult pentru imaginea
proprie decât pentru soluþionarea unor probleme, am constatat
un lucru care nu ne-a luat prin surprindere: de data aceasta,
preºedinþii Cornea ºi Isvoranu ºi-au însuºit cu smerenie propunerile ministrului, aceleaºi propuneri pentru care blocaserã
negocierile anterioare ºi pe care le contestau cu o vehemenþã
demnã de o cauzã mai bunã. Aflaserãm deja cã cei trei „bãtuserã
palma“ ºi „bãuserã aldãmaºul“. Aranjamentul fiind deja fãcut,
dupã propriile declaraþii în urma unor negocieri „colegiale dar
ferme“, pachetul legislativ a fost asumat. Se pare cã parfumul de
brad are efecte „miraculoase“. În timp ce cvartetul groazei rânjeºte, „beneficiarii“ gândirii lor vor avea toate motivele sã-ºi plângã
de milã. Întreaga mascaradã, inabil regizatã, a avut ca singur scop
realizarea, de ochii presei, a unei poze de familie, cu coroniþele
ministeriale pe creºtet, ca premiu pentru interpretarea partiturii
semnatã de Adomniþei. Se pare cã gândul la coroniþele promise
le-a cam întunecat mintea în timpul negocierilor.
Aºa stând lucrurile, speranþa noastrã rãmâne Parlamentul,
care ar trebui sã conºtientizeze cã aceste legi vizeazã viitorul þãrii,
sau, de ce nu, un alt ministru pentru care învãþãmântul sã nu mai
fie o necunoscutã.
Pânã atunci, îi reamintesc ministrului Adomniþei cã este
cazul sã renunþe la pornirile juvenile ºi cã odatã cu preluarea
fotoliului ministerial ar fi trebuit sã-ºi asume ºi responsabilitãþile
funcþiei. Iar celor trei lideri sindicali le doresc vindecarea grabnicã a coloanelor vertebrale frânte de „fermitatea“ negocierilor
purtate.
Oricum, mirosul cetinei nu va putea estompa niciodatã miasmele trãdãrii.
Pãrerea mea!

Gata programul pe azi,
dom’ profesor?
Cea mai des auzitã întrebare în
drumul spre casã; de asemenea, una dintre cele mai importante justificãri ale guvernanþilor pentru a nu mãri
salariile cadrelor didactice:
timpul scurt petrecut la ºcoalã.
Oare chiar aºa o fi?
 PROF . M IHAI MODREA -M ARIN ,
ªCOALA CU CL . I-VIII
HAVÎRNA , JUD . B OTO ºANI

Într-adevãr, norma didacticã are
„doar“ 18 ore; dar programul unui profesor nu se terminã odatã cu clopoþelul
ce marcheazã finalul ultimei ore. Cine
crede acest lucru este fie neinformat,
fie rãuvoitor (a se citi guvernant). Mai

existã ºi teste sau teze de alcãtuit ºi
corectat, mai existã ºi planificãri,
pregãtiri ale fiecãrei ore din orar. ªi
dacã un elev are maximum ºapte ore pe
zi – la care trebuie doar sã asiste, cãci

se ºtie cã poate trece o zi întreagã fãrã
ca un elev sã fie solicitat prea mult – de
ce se considerã cã 4-5 ore de predare la
clasã într-o zi sunt insuficiente? Profesorul are activitate neîntreruptã la
clasã, cãci altfel s-ar crea haos, nu? De
elevi care dorm în ore s-a mai auzit, dar
de profesori nu prea... mai ales cã, dacã
s-ar întâmpla aºa ceva, profesorul
respectiv ar fi imediat subiectul unor
farse din partea elevilor, nu?
Pe lângã timpul efectiv petrecut la
clasã, norma didacticã e construitã ºi
pentru a da atenþie consumului intelectual al profesorului; nu e chiar aºa de
uºor sã predai o disciplinã, fie ea
matematicã sau limbã românã, fie o
altã disciplinã mai de la „coada“ catalogului, cum ar fi „educaþiile“: tehnologicã, muzicalã, plasticã, fizicã. În
aproape orice altã meserie solicitarea
nu este totalã, ca în învãþãmânt: dacã
nu eºti atent, greºeºti, iar
greºeala va fi preluatã de întreg colectivul de elevi –
sau, dacã aceºtia ºi-au dat
seama, fie atrag atenþia pe
loc, fie pãstreazã pentru ei
aceastã greºealã, dar prestigiul cadrului respectiv
scade drastic.
Bineînþeles, toate aceste
consideraþii sunt valabile
pentru cea mai mare parte a
corpului profesoral român,
nu pentru toþi; dar, cu timpul, sper cã aceia care sunt
fie incompetenþi, fie prea
obosiþi (á propos, domnilor
guvernanþi, nu vi se pare
cam mult 40 de ani de activitate la catedrã: de la 22-23
de ani, când terminã facultatea, ºi pânã la 62, respectiv 65 de
ani?) vor pleca, într-un fel sau altul, din
sistem: fie la pensie, fie împinºi de cererile tot mai mari ale slujbei – parafrazând titlul filmului „Prea mic pentru

un rãzboi atât de mare“ putem spune
„un salariu prea mic pentru un consum
nervos atât de mare“ – ºi atunci vom
vedea dacã, într-adevãr, reforma a avut
succesul scontat.
O nouã „teorie“, probabil a unor
experþi înrudiþi cu analiºtii politici atotprezenþi ºi atotºtiutori spune acum cã
elevul munceºte mai mult decât un
adult. Serios? De când participarea la
ore ºi scrierea temelor înseamnã muncã? Dar ce adulþi au pauzã la fiecare 50
de minute? Dar ce adulþi muncesc
„doar“ opt ore la serviciu, pentru ca
apoi sã se relaxeze tot restul zilei? Sunt
sigur cã aceastã mirificã teorie nu a fost
emisã de o femeie ºi mamã, care trebuie sã-ºi îngrijeascã tot timpul copiii,
sã gãteascã, sã spele etc. Sunt de acord
cã programa la unele obiecte ºcolare
este prea încãrcatã, dar, momentan,
elevii din România, chiar pe panta
descendentã pe care se aflã în ultimii
ani – nu se poate spune exact câþi, dar
aparent e vorba de un numãr cu douã
cifre –, sunt (încã) superiori ca educaþie ºi cunoºtinþe generale elevilor de aceeaºi vârstã din alte þãri europene. Cine a avut elevi ce ºi-au urmat pãrinþii în
Italia / Spania, elevi care au fost – dupã depãºirea barierei lingvistice – integraþi într-o clasã cu un an sau doi mai
mare decât cea pe care ar fi urmat-o în
România, ºtie despre ce e vorba...
Revenind, nu rãmâne decât sã
avem rãbdare ºi sã educãm tânãra generaþie mai bine decât am fãcut-o pânã
acum, ca sã avem posibilitatea unui viitor mai bun; repetând îndemnul pe
care l-am adresat unor elevi la terminarea cursurilor: „Încercaþi nu sã fiþi mai
buni decât alþii, ci pur ºi simplu sã fiþi
mai buni“, sunt nevoit sã reamintesc
faptul cã noi, profesorii, huliþi, prost
plãtiþi ºi cu toate defectele ºi calitãþile
noastre, þinem în mâini destinul þãrii,
prin educaþia pe care le-o dãm elevilor
noºtri.
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FOILETON APOLITIC

În atenþia politicienilor!

Apelul disperat al unui dascãl! MENGUGU – cu iz
englezesc din UE
Sunt învãþãtoare titularã cu vechime de 14 ani gr. II ºi un salariu de 700
RON net... Am ajuns la capatul puterilor! Nu se mai poate! Dintre toate categoriile din învãþãmânt suntem ce-i mai defavorizaþi, stresaþi, depunem
munca cea mai grea ºi ne sunt recunoscute cel mai puþin meritele... profesorii universitari au salarii de zeci de milioane ºi nu depun nici jumãtate din
munca noastrã la catedrã... de ce lor li se mãresc întotdeauna salariile cu
sume substanþiale ºi nouã ne scot ochii cu sume cu care nu putem supravieþui? Guvernanþii chiar nu ºtiu salariile reale din învãþãmântul primar? ªi
cã salariul brut nu e tot una cu salariul net? Bãnuiesc cã de 700 RON (cât
am eu salariul) ei mãnâncã în douã seri la restaurant)... Toatã speranþa ne
este în dumneavoastrã nu ne lãsaþi ºi de data asta... deoarece nu ne
susþine nimeni altcineva... nu mai putem trãi cu banii aceºtia ºi la 40 de ani
ajungem bolnavi cu nervii... dacã nu se rezolvã nimic, eu la anul plec din
învãþãmânt într-o altã ramurã mai bine plãtitã ºi mai puþin stresantã... probabil ca mine sunt mulþi alþii care gândesc aºa... am iubit aceastã meserie
ºi a fost exact ce mi-am dorit sã fac... de aceea, am terminat un lic. pedagogic cu duratã de 5 ani, dar am ajuns dupã 14 ani sã nu-mi mai doresc
nimic din tot ce mi-am dorit... Sper sã citiþi acest mesaj disperat al unui om
disperat, care se gândeºte cu disperare cã vine iarna în curând, întreþinerea
va fi aproape cât salariul ºi nu ºtiu ce voi putea face... AJUTOR!!!

 Cristina Mercore

Cuvântul din titlu, trebuie sã recunosc, este o creaþie personalã, o invenþie
dacã vreþi, aºa cum sunt unele pe lumea asta, dar care, din pãcate, are o aplicaþie spaþio-temporalã limitatã la o categorie de oameni pe care noi,
îndeobºte, îi numim mai sincer ºi mai popular „guguman“, termen de origine
folcloricã ce se trage din „guguºtiuc“ – pasãre care pe craca ei piere, cum pier,
vedeþi ºi dumneavoastrã, cu o frecvenþã de peste 100% – afirmaþie ce se
spune cã ar fi rostitã de un remes de la finanþe, agricultor fruntaº al þãrii acum
– guguºtiuc ºi el, cum guguºtiuc pe craca lor au fost stolojeni, blegiºti (pardon
– blagiºti), ili-eºti, boc-iºti, nicola-eºti, opr-eºti, geoan-iºti, ºi mulþi, mulþi alþii
pe care Dumnezeu în rãbojul lui îi ºtie, dar nu-I strigã seara la careu în faþa
lui Sf. Petru ºi nici în faþa marelui Scaraoþchi Bãse – „Întunecimea noastrã“,

care liber ºi nesilit de nimeni merge din greºealã în greºealã spre victoria
finalã – cum spune Costel – prietenul meu de halbã – victorie care „a fost ºi
nu e“ zice poetul, cã dacã UE merge înainte, ºi la noi merge ºUiE (viaþa noastrã), termen frecvent pe toate buzele, ºi ale primului – „motorist“, ca ºi
„împuþitã“ – soarta noastrã, nu fãtuca româncã rromã, de culoare sau nu, cã
la noi descriminare nu e la lege, ci e la domnie – cã domn am vrut, domn am
ales, cã numai Demiurgul ºi valurile îl ºtiu în ce ape se scaldã, cã asta am vrut,
asta am primit, ºi trebuie sã recunoaºtem cu toþii cã am devenit UIªTI, adicã
MENGUGU…
Cu sincere condoleanþe,
„SÃ TRÃIÞI BINE !?“
V.A. Sulicã
Pentru conformitate
Prof. Vasile Pistriþu

Rapsodii (reformate) de toamnã

PROF . C ORINA DUMITRU
1. Primele frunze au cãzut de
mult… din canicularul iulie, aºa cã
emoþia începutului de an ºcolar e
ratatã. Poate doar vreun comunicat,
vreo ordonanþã, vreo nouã gãselniþã
reformatoare sã ne mai stârneascã
fiorii… educaþionali.
2. Comunicatul MEdCT privitor
la testele din clasa a VIII-a nu a mai
dat fiori nimãnui. Nici mãcar celor
de clasa a VIII-a. Dupã atâþia ani de
joc de „leapºa“ pe furate ºi de-a „baba oarba“ am devenit cu toþii imuni.
Nu mai avem emoþii, nu ne mai
intereseazã… un liceu oricum vom
face ºi mai ales o facultate sau chiar
douã, cã acesta e bunul de cel mai
larg consum în România. Un credit

august

de „nevoi“ (sic!) personale ºi gata!
Ce atâta învãþat, ce medii, ce examene?! Trãiascã tezele cu subiect
unic! Trãiascã criteriile unice de notare! Ce n-a reuºit Ceauºescu, se
face acum: toþi egali, toþi fraþi, toþi la
fel de deºtepþi sau proºti la oraºe
sau la sate, în uzine (pardon, „multinaþionale“) sau pe ogoare (mai bine
pe „dogoare“!). Profesorii sunt mai
tari ca ceasurile elveþiene: ei vor nota, vor aprecia ºi mai ales vor corecta imparþial, obiectiv etc. astfel încât
10 de la Cocârlaþi sã fie 10 ºi la buricul Bucureºtiului! Aºa cã nimeni nu
se întreabã de ce în Regulamentul
de desfãºurare a tezelor cu subiect
unic apare precizarea: „nota la tezã
nu se contestã“. Doar e toamnã ºi
avem alte prioritãþi decât astfel de
mici nimicuri…
3. A trecut ºi examenul de titularizare… titluri de-o ºchioapã arãtau cu degetul spre profesorii de nota doi sau trei. Nimeni n-a remarcat
cã era vorba de tineri absolvenþi care
aspirau la statutul de profesor. Doar
absolvirea unui astfel de examen îi
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transformã în profesori. De aici ºi
ideea transmisã publicului cã profesorii sunt prost pregãtiþi, incompetenþi ºi deci, nu meritã respectaþi
ºi mai ales plãtiþi cum se cuvine.
4. Ministrul a emis un Ordin
privind interzicerea segregãrii copiilor romi. Trec peste impoliteþea
gravã faþã de celelalte minoritãþi,
care, nebeneficiind de un Ordin expres, pot fi segregate ºi discriminate
dupã bunul plac al profesorilor. Mã
întreb doar cum se va aplica art. 2
(„Pentru atingerea acestui obiectiv,
se interzice, începând cu anul ºcolar
2007-2008, formarea claselor I ºi a
V-a segregate, având preponderent
sau numai elevi romi.“) în comunele de romi? Simplu: româneºte –
romii nu vin la ºcoalã, cã oricum
nu-i lasã pãrinþii, iar clasele nu se
mai formeazã! ªi cum se potriveºte
conþinutul acestui articol cu prevederile care „rezervã“ locuri la liceu
romilor pe criterii etnice ºi cu clasele de limbã romani de pe la liceele
pedagogice? Dacã nu vrem sã-i segregãm, de ce au nevoie de locuri

speciale ºi de dascãli romi? Tot Europa, sãraca, o sã ne rezolve problema – cã la viteza cu care „migreazã“
romii spre orizonturi nesegregaþioniste italiene, franceze sau spaniole, n-o sã mai avem obiectul
ordinului.
M-am întrebat dacã anexa 2
care conþine un stufos „Glosar legislativ“ va rezolva mãcar una dintre
numeroasele probleme ale romilor,
atâta timp cât ele n-au nici cel mai
mic sprijin în mentalitatea colectivã,
care ar trebui educatã mai întâi. ªi
v-aº mai ruga sã-mi spuneþi care om
zdravãn la cap ar sta sã rãspundã la
cele 77 (da, aþi citit bine!) de întrebãri conþinute în anexa 3 („LISTÃ
DE VERIFICARE INDICATORI DE
INCLUZIUNE ªCOLARÃ“) în loc sã
facã ceva concret, ca de exemplu sã
stea lângã romi sã-ºi facã lecþiile?!
Vã spune eu cine: profesorul român!
5. Religia nu mai e obligatorie,
cã oricum ºcoala nu mai are niciun
Dumnezeu! Mãcar sãracii bãieþi de
pe la Teologie nu vor mai fi duºi în
ispitã de buricele goale ale puºtoai-

celor de-a cincea ºi de decolteele liceencelor, iar copilul meu nu mã va
certa indignat cã am citit erezii în
„Codul lui da Vinci“, aºa cum i-a
„afurisit“ doamna de religie pe nemernicii care ies cu nasul din Biblie
sã mai citeascã ºi altceva… N-ar fi
mai sãnãtoasã o educaþie moralã,
cu accent pe toleranþã, interculturalitate ºi elemente fundamentale
ale tuturor culturilor ºi religiilor?
6. Cu toate acestea, sunt sigurã
cã ºi anul acesta mi se va pune nodul în gât când vor defila triumfal
„bobocii“ de clasa întâi pe sub „tunelul“ de flori. Sunt singurii din
mulþimea ce umple curþile ºcolilor
în prima zi care privesc fascinaþi
spre ºcoalã. Li se pare un tãrâm fermecat. Aºteaptã minuni ºi vise împlinite… Noi cei mai mari am obosit
sã aºteptãm! „Cri, cri, cri, ºcoalã
gri? Nu credeam c-o sã mai vii…“
P.S. Le doresc succes tuturor celor
care se încãpãþâneazã sã creadã în
frumuseþea acestei meserii ºi putere
de a pãstra din anul ºcolar ce vine
doar zâmbetul reuºitei!
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Succesul negocierilor între sindicate ºi minister,

T R Ã DA R E A
SEMNE DE
ÎNTREBARE

1. Au fost discuþii secrete între ministrul Educaþiei ºi liderii din unele
sindicate înainte de începerea
negocierilor pe pachetul de legi?
2. S-a folosit ministrul Adomniþei de
protocolul încheiat între FSLI ºi PNL
înainte de alegerile din 2005 pentru a
câºtiga FSLI de partea lui?
3. I-a adus aminte ministrul Educaþiei
liderului Spiru Haret, Gheorghe
Isvoranu, cã ocupã un post ilegal în
învãþãmânt, el fiind obligat de lege
sã iasã la pensie?
4. De ce oare domnul Bobulescu a
anunþat presa cã se retrage de la
discuþii ºi pe urmã a continuat sã
negocieze? A fost aceastã miºcare
doar de faþadã pentru a arãta unor
sindicate judeþene din „Alma Mater“
cã este dur în negocieri?
5. Au avut liderii federaþiilor
participanþi la întâlnirea de ieri cu
ministrul acordul sindicatelor
judeþene pentru a susþine
declaraþiile lui Cristian Adomniþei aºa
cum fãceau când încercau sã
blocheze vechile negocieri?
Mai mult ca sigur cã întrebãrile vor
rãmâne fãrã rãspuns, însã
rezultatele acestor aºa-zise negocieri
vor afecta grav învãþãmântul dacã
vor trece de Parlament.

Adomniþei, Cornea ºi Isvoranu s-au înþeles în privinþa legilor privind învãþãmântul înainte de începerea negocierilor?

Negocierea pachetului de legi privind învãþãmântul s-a
transformat într-un simulacru orchestrat foarte bine de
persoane care ar fi trebuit sã apere interesele angajaþilor.
Dacã de la ministrul Educaþiei, Cristian Adomniþei,
puteam sã ne aºteptãm, el fiind de cealaltã parte a
mesei de negociere, nu acelaºi lucru îl aºteptam de la
colegii din celelalte sindicate. Liderii, fãrã a avea sprijinul
ºi acceptul membrilor de sindicat, au simulat negocierea
cu ministerul pe unele dintre cele mai importante schimbãri care ar putea sã se aplice în sistemul educaþional.
ªantajaþi sau nu, aceºtia au acceptat eliminarea
testelor naþionale ºi a titularizãrii, precum ºi aplicarea
descentralizãrii.
 DRAGO º C ONSTANTIN NEAC ºU

Pornitã la începutul anului ca o
campanie de revoluþionare a învãþãmântului românesc conceperea pachetului de legi privind învãþãmântul s-a transformat uºor dar sigur
într-o acþiune de distrugere a ceea
ce a mai rãmas bun în învãþãmânt.
Fãrã studii de impact ºi fãrã o
gândire coerentã, cele trei proiecte
de lege – Legea învãþãmântului
ªcolar, Legea învãþãmântului superior ºi statutul personalului din

învãþãmânt – au fost negociate la un
pahar de bere ºi doi mici la Sinaia de
douã-trei dintre cele patru federaþii
sindicale. Singura care nu a dorit sã
ia parte la aceste negocieri a fost
Federaþia Educaþiei Naþionale.
Motivele care au condus la aceastã
decizie sunt, potrivit conducerii
FEN, lipsa unui parteneriat social
adevãrat.
„Ministrul Adomniþei a încercat
printr-un simulacru de discuþii sã-ºi
legitimeze graba suspectã cu care a
vrut sã trimitã în Parlament un
pachet de legi privind viitorul

Educaþiei. Legi de o asemenea
importanþã nu pot fi discutate
serios, în douã zile, chiar dacã acþiunea de socializare se desfãºoarã la
aer curat ºi cu bere rece. Noile acte
normative, în forma propusã de
minister, vin sã îngroape învãþãmântul. Dacã se vor aplica, ne vom
întoarce în perioada de dinainte de
revoluþie în care nimeni nu avea voie
sã spunã nimic. Prin aceste proiecte,
reprezentanþii ministerului în frunte
cu «ºeful de ºantier» Adomniþei
ºi-au arãtat adevãrata menire, aceea
de a transforma învãþãmântul întrun simulacru care promoveazã mediocritatea. Nu putem fi pãrtaºi la
aceastã mascaradã, orchestratã de
Adomniþei, care poate fi comparatã
cu un atentat la viitorul României“, a
declarat Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.
Potrivit FEN, organizaþia a cerut
ca discuþiile pe tema pachetului legislativ sã se poarte încã de la sfârºitul anului ºcolar, lucru acceptat în
principiu de ministru însã de care
nu s-a mai þinut cont. Acelaºi lucru
s-a întâmplat ºi cu Statutul. La început s-a stabilit ca statutul sã priveascã tot personalul din învãþãmânt
însã dupã unele discuþii cu uºile

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o
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cunoscut încã de la începutul lunii

SUPREMÃ
Probleme ale Legii învãþãmântului preuniversitar
1. Structura învãþãmântului. Structura învãþãmântului cuprinsã în proiectul de lege este susþinutã de FEN. Însã, la
ora actualã baza materialã nu poate asigura cuprinderea
tuturor copiilor ºi elevilor. Nu sunt creºe, nu sunt suficiente grãdiniþe iar ºcolile nu dispun de condiþiile necesare.
În situaþia în care peste 50% din unitãþile de învãþãmânt
nu au nici mãcar autorizaþie sanitarã de funcþionare nu
credem cã aceastã structurã poate fi aplicatã pe termen
scurt ºi chiar mediu ºi este necesar ca legea sã stabileascã un program eºalonat cu indicarea surselor financiare necesare.
2. Resursa umanã. Proiectul de lege nu cuprinde elemente clare ale descentralizãrii administrative în conformitate
cu care unitatea de învãþãmânt sã fie singura în mãsurã
sã-ºi selecteze resursa umanã. Asistãm, dupã negocieri,
la o soluþie de compromis care combinã descentralizarea
administrativã cu centralizarea de pânã acum în ceea ce
priveºte miºcarea personalului didactic. Astfel, prin modificãrile aduse, performanþa doritã de toþi va fi blocatã de
aceastã combinaþie. Dispare noþiunea de titular al sistemului ºi este înlocuitã cu o noþiune insuficient definitã,
care pune în mod grav sub semnul întrebãrii stabilitatea ºi chiar
existenþa carierei didactice. În
învãþãmânt nu se poate lucra cu
zilieri ca pe ºantierele de construcþii.
3. Salarizarea. Prin noile proiecte
de lege salarizarea în conformitate cu performanþa nu poate fi
realizatã întrucât nu sunt stabilite
noile elemente ale legii salarizãrii
ºi nici criteriile de performanþã în
conformitate cu care aceasta trebuie sã se facã. Astfel vom avea
prevederi legale ce nu vor putea fi
aplicate.

închise ºi unele negocieri cu unele
sindicatele personalul nedidactic a
fost exclus.

Interese personale
Nemulþumirea sindicaliºtilor
FEN a fost legatã ºi de modul în care
se desfãºoarã parteneriatul social.
„Nu poþi trata un cadru didactic în
acelaºi mod în care tratezi un muncitor necalificat de la drumuri ºi poduri. Domnul ministru trebuie sã înþeleagã cã a ajuns datoritã partidului
sã conducã un domeniu care îi este
total strãin, dar care asigurã viitorul
României. Prin acþiunele promovate
pânã acum, Cristian Adomniþei ne-a
arãtat însã cã este interesat mai mult
de banii alocaþi pentru infrastructurã ºi nu de o adevãratã reformã a
sistemului de învãþãmânt în interesul tuturor participanþilor la actul
educaþional. Ceea ce se întâmplã la
ora actualã în învãþãmântul românesc este o sfidare la adresa tuturor
românilor, fie cã sunt cadre didactice, elevi, studenþi sau pãrinþi, realizatã cu acordul celor care pânã
acum negau cu vehemenþã orice
idee reformatoare pe care FEN încerca sã o promoveze“, a adãugat
Cãtãlin Croitoru.

august

Modul în care unii lideri sindicali au acceptat propunerile MECT
ridicã însã foarte multe semne de
întrebare. Cei care pânã mai ieri strigau cã nu vor fi de acord niciodatã
cu descentralizarea ºi eliminarea titularizãrii sau „titulaturii“ – cum au
învãþat ei – s-au trezit peste noapte
mari susþinãtori ai legilor propuse
de Ministerul Educaþiei.
„Suntem consternaþi sã aflãm
cã, la prelungirea de simulare de discuþii de luni (n.r. – 27 august), Aurel
Cornea ºi Gheorghe Isvoranu au fost
de acord cu desfiinþarea titularizãrii
în învãþãmânt ºi înlocuirea ei cu
ocuparea postului la nivel de unitate
de învãþãmânt. Este o sfidare la
adresa tuturor celor ce lucreazã în
sistem din partea unor pretinºi lideri
sindicali care nu mai sunt legaþi în
niciun fel de evoluþia sistemului
educaþional. Trebuie sã recunosc cã
acum mi-am dat seama de ce la
întâlnirea de la începutul lui august
toþi, în afarã de reprezentantul FEN,
au fost de acord ca negocierile sã
înceapã dupã 20 august. Se pare cã
totul era stabilit ºi mai era nevoie
doar de o simulare a discuþiilor
«colegiale, dar ferme»“, a mai spus
liderul FEN.
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activitatea nu va putea fi realizatã ºi nu vor putea beneficia de unele sporuri specifice sistemului educaþional.
7. ªcoala de dupã ºcoalã. Vechiul proiect al legii învãþãmântului crea premizele realizãrii în toate unitãþile de învãþãmânt a programului „ªcoala de dupã ºcoalã“ (After
School). Acest lucru ar fi creat ºanse egale de pregãtire ºi
dezvoltare tuturor elevilor indiferent de situaþia materialã
sau de mediu ºi ar fi putut conduce la transferarea unor
activitãþi desfãºurate acum, în programul obiºnuit de
lucru, dupã-amiaza.
8. Funcþiile de conducere de la nivelul unitãþilor de învãþãmânt. Actualele proiecte prevãd pentru fiecare unitate
de învãþãmânt, indiferent de numãrul de copii/elevi funcþiile de director, director adjunct ºi director educativ. Funcþia de director adjunct ºi director educativ va trebui normatã, dupã caz, în funcþie de numãrul de grupe/clase de
complexitatea unitãþii ºi a activitãþilor desfãºurate. Nu
este cazul sã numim trei directori într-o unitate de învãþãmânt fie ea ºi cu personalitate juridicã care cuprinde 200
de copii/elevi. Numirea directorilor unitãþilor de

Facem schimbãri de suprafaþã fãrã sã þinem cont
de stadiul actual al învãþãmântului

4. Reforma curricularã. Proiectul de lege nu face nici un
fel de referire la reforma curricularã, la descongestionarea
programelor ºi a manualelor ºi la eliminarea informaþiilor
reziduale care sunt comunicate. Manualele trebuie fãcute
pentru elevi ºi nu pentru cei care le propun ºi care de cele
mai multe ori nu au niciun fel de legãturã cu predarea la
clasã.

învãþãmânt de cãtre Consiliul de administraþie care poate
alege dintre primii trei clasaþi pe cel situat pe locul trei
este o aberaþie care pune sub semnul ridicolului însãºi
noþiunea de concurs. O mãsurã ce are ca scop evident
aprofundarea politizãrii administrative a Educaþiei ºi un
mare pas înapoi în ceea ce priveºte promovarea unui
management de calitate.

5. Norma didacticã. Deºi parlamentul modificase statutul
personalului didactic în ceea ce priveºte norma didacticã
pentru educatoare, învãþãtori ºi institutori, noul proiect
eliminã aceste prevederi menþinând o discriminare nejustificatã între categoriile de personal didactic. Este un
exemplu care demonstreazã unde a dus graba cu care ministrul Adomniþei, cu acordul unor federaþii sindicale, a
þinut sã promoveze aceste proiecte de lege. Nu s-a þinut
cont în niciun fel de aceste prevederi care fuseserã reglementate în timpul discuþiilor la proiectul legii învãþãmântului, ºi care erau asumate de fosta conducere a Ministerului Educaþiei. De asemenea, se urmãreºte includerea în
norma didacticã de 40 de ore pe sãptãmânã a unor activitãþi care pânã acum erau renumerate.

9. Suplinitorii. Noul proiect de statut face referire la cadre
didactice titulare ºi cadre didactice – acestea fiind cele
care ocupã posturi/catedre vacantate temporar. Nu se
face niciun fel de referire la actualele cadre didactice suplinitoare care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu
au un loc de muncã asigurat neprecizându-se clar modalitatea prin care acestea vor fi încadrate cu contract individual de muncã. Actualul proiect pãstreazã aceeaºi discriminare între cadrele didactice cu acelaºi nivel de pregãtire, aceleaºi grade didactice ºi aceleaºi performanþe.

6. Personalul nedidactic. Cu toate cã atât vechea conducere a Ministerului Educaþiei cât ºi ministrul Adomniþei,
prin declaraþiile oficiale, au acceptat necesitatea unui statut al personalului din învãþãmânt, în care sã fie cuprinºi ºi
salariaþii din categoria personalului nedidactic, noul
proiect nu mai prevede acest lucru. Personalul nedidactic,
deºi se regãseºte pe anexa funcþiilor comune îºi desfãºoarã activitatea în cu totul alte condiþii decât categoriile
similare care lucreazã în alte sectoare bugetare. Salarizarea lor pentru condiþiile specifice în care îºi desfãºoarã

10. Definitivatul. Definitivarea în învãþãmânt trebuie sã se
realizeze în urma monitorizãrii activitãþii pe întreaga perioadã de stagiaturã de cãtre mentor, metodician ºi directorul unitãþii. Definitivatul obþinut în urma unui examen
este absolut irelevant, acesta trebuind sã fie obþinut în
baza descriptorilor de performanþã realizaþi la clasã ºi în
baza raportului întocmit de cei care i-au îndrumat activitatea.
Aceastã listã de probleme este exemplificativã ºi nu
exhaustivã. Are rolul de a face dovada cã un pachet de
legi de o maximã importanþã pentru evoluþia României nu
poate fi promovat în maniera ºi la nivelul complet neprofesional la care apeleazã ministrul Adomniþei.

ªCOALA
româneascq

internet
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Noul pachet de legi ºi admiterea la liceu în viziunea profesorilor

X

Pãrerile Forumiºtilor
Schimbãrile propuse de
ministrul Educaþiei, Cristian
Adomniþei, ºi acceptate de
unii lideri sindicali au creat o
adevãratã revoltã printre
cadrele didactice. În aceastã
paginã puteþi citi câteva
dintre sutele de comentarii
de pe forumurile de discuþii
www.portal.edu.ro ºi
www.didactic.ro.
 DAN BÃLAN
Cine ma poate informa...
ªtie cineva cu ce-l ºantajeazã/momesc liberalii pe ºeful doamnei Becic, liderul FSLI, de pune botul la toate cretiniile liberalilor? De
asemenea poate cineva sã-mi spunã
unde e publicat studiul lui Adomniþei prin care demonstreazã cã prin
aruncarea în ºomaj a 25% dintre
profesorii de liceu învãþãmântul românesc devine necorupt ºi competitiv? – pentru cã asta se va întâmpla
prin umflarea gimnaziului...? unde e
demonstraþia cã un copil de clasa a
opta e timorat de examen, dar un
copil de clasa a VII-a poate susþine
trei teze unice naþionale? Care sunt
argumentele cã funcþioneazã mai
bine o ºcoalã care trebuie sã-ºi strice
programul de ºase ori pe an pentru a
organiza aceste teze? Ce spun aceºti
cretini despre programul profesorilor care trebuie sã corecteze la aceste teste? Dar cum vor fi plãtiþi aceºti
profesori? Unde e situaþia cu costurile acestei gogomãnii? În loc sã asigurãm o admitere cinstitã ne dãm
dupã deget cu toate aceste prostii
complicate care perturbã ºi profesori ºi copii? ªi încã un lucru: ºtiaþi
cã anul acesta nu s-a putut contesta
nota? Copii cu teze de 9,70 au primit
ºase ºi n-au putut contesta nota. De
ce nu se frâneazã avântul acestor
cretinoizi ai reformei degeaba prin
solicitarea cã orice idee sã fie prezentatã cu studii de cauzã ºi efect?


FLORINA

Sunt profesor titular cu o vechime de 7 ani în învãþãmânt (m-am titularizat anul acesta) ºi la anul vreau
sã obþin un post în alt oraº! Mã îngrozeºte ideea de a da examen la instituþia respectivã deoarece va fi cu
PILEEEEEEEEEEEEEEEE mari!!!
Este o prostie cã directorul va angaja profesioniºti, va lua pe cine vrea ºi
aceºtia vor fi protejaþi! Cel puþin cu
examen naþional aveam impresia cã
plecãm toþi de pe picior de egalitate,
deºi unii au pile oricum! Sper ca liderii noºtri sã ne protejeze totuºi ºi
sã þinã cont ºi de noi! Eu iubesc
meseria asta ºi nu vreau sã fiu determinatã sã fac altceva!
 ANCA
D-le ministru inginer constructor! Copiii noºtri nu sunt cãrãmizi!!!! Nu ºtiþi cã la orice construcþie conteazã temelia, de ce veniþi dv
sã o stricaþi acum!!! La copii se gândeºte cineva sau doar vã gândiþi sã
rãmâneþi ºi dv. în amintirea oamenilor cu ceva? Un om poate ieºi în
evidenþã prin inteligenþã sau prin

prostie, ori de inteligenþã dv. nu aþi
dat dovadã deloc!!!!!! Copiii noºtri
sunt niste cobai pentru toþi incompetenþii de miniºtri care se perindã
pe la minister!!! Ajunge!!!!


GOGU

Mãsura are un evident caracter
electoral ºi va aduce PNL-ului voturile pãrinþilor care îºi „promoveazã“
odraslele pe bani grei pentru a nu-i
stresa cu învãþãtura. O politicã cinicã ºi de-a dreptul criminalã faþã de
viitorul acestei þãri.
 ION
Sunt om din sistem ºi ºtiu ce aiuritã este aceastã „tezã unicã“. Ea nu
e unicã, pentru cã nu va fi la fel
„data“. Copilul va da 24 de teze în cei
4 ani, faþã de un singur examen de
admitere, aºa cum ar fi trebuit fãcut,
pentru intrarea în liceu. Una e sã dai
„tezã unicã“ în primul semestru din
clasa a 5 a, alta e sã dai examen de
intrare în liceu, la 15 ani... dar dacã
matale ai picat acel examen, nu înseamnã cã trebe sã te rãzbuni acum.
 CLAU
Trãim în România! Cine o sã supravegheze copiii la ºcoala comunalã din Valea Plopului? Cine îmi garanteazã cã acolo nu se va copia pe
rupte în cele 24 de teze? Am mai dat
exemplul celor câtorva mii de copii
din þarã care au avut media claselor
5-8 peste 8 ºi nu au reuºit sã ia un 5
la Capacitate. ªi aceºti elevi provin
în proporþie de 90% de la ºcolile rurale! Aici este marea hibã! Calitatea
profesorului care supravegheazã!
Un profesor suplinitor care mai ia ºi
2 ºi ceva la examenele de titularizare
fiþi sigurã cã supravegherea lui va
lãsa de dorit! Totuºi nu aþi spus nimic de faptul cã liceele prin descentralizare vor avea dreptul sã organizeze examene. Aici este salvarea
pentru cã liceele care se respectã îºi
vor organiza singure examenele. ªi
aici vor apãrea ca pe timpul lui
Ceaºcã câteva aranjamente, dar 95%
dintre locuri vor fi atribuite pe drept.


MAMA PROF .

Sunt profesoarã cu peste 30 de
ani vechime (activând la un liceu extrem de cãutat) ºi mama unui copil
de gimnaziu ce studiazã într-o ºcoalã foarte bunã, cu profesori exigenþi
ºi, cu o excepþie, foarte buni. Copilul
meu este foarte bun la învãþãturã.
Sunt îngrozitã de efectele introducerii acestor teze având argumente
atât subiective, cât ºi obiective. Argumentele obiective: 1) Admiterea la
liceu numai pe baza mediilor generale a mai fost practicatã în învãþãmântul românesc de douã ori, renunþându-se dupã 2-3 ani la aceastã
modalitate (eu am simþit efectele
unei astfel de admiteri înainte de
’90). Mulþi dintre elevii care veneau
din rural cu medii foarte mari, chiar
de 10, se dovedeau a fi analfabeþi ºi
rãmâneau corigenþi la foarte multe
obiecte. Aºa cã „s-a îmbunãtãþit“ legea de atunci care prevedea cã rãmâi
repetent dacã în primul trimestru ai
mai mult de 5 corigenþe. 2) Corupþia

ºi presiunile din partea pãrinþilor ºi
direcþiunilor au luat amploare, iar
calitatea actului pedagogic s-a diminuat. Pânã la urmã, niciun profesor,
oricât de mult þine la prestigiu, va
avea un sentiment de lehamite ºi de
inutilitate ºi va ceda. 3) În primii ani
dupã introducerea Capacitãþii, când
aceasta se dãdea în toate comunele,
rezultatele examenelor au fost puternic fraudate, chiar la indicaþiile
unor inspectori (eu personal nu am
mai fost „agreatã“ pentru supraveghere 3 ani pentru cã am reclamat
dictarea rãspunsurilor la proba de
istorie de la prima capacitate). La
testele iniþiale date la liceul la care
predau, se constatã frecvent cã mulþi
elevi din rural cu medii peste 9,
aveau cunoºtinþe sub nota 3 la românã ºi matematicã. 4) În condiþiile
în care sute de profesori, mai ales
din rural, pãrãsesc învãþãmântul, la
sate activeazã foarte mulþi suplinitori care nu sunt în stare sã promoveze examene de suplinire cu note
mari. Pentru a-ºi asigura o existenþã
fãrã probleme din partea pãrinþilor
ºi a directorilor, ei vor da note mari
ºi vor permite copiatul. Urmarea: locul unor copii cu medii justificate
cuprinse între 7 ºi 9 din urban va fi
luat de copii cu medii cuprinse între
9 ºi 10 din rural, dar având cunoºtinþe de 2 ºi 3. Desigur cã vor mai
exista ºi excepþii atât în urban, cât ºi
în rural. Argument subiectiv: copilul
meu are la matematicã o profesoarã
cu grave probleme de sãnãtate, lipsind ºi câte 3 luni. În aceastã perioadã a venit, din când în când, un alt
profesor, care nu cunoºtea clasa.
Noroc cã era în clasa a VI-a, pentru
cã nu ar fi parcurs materia pentru
teza unicã. Dar cei care doresc tezele
unice au argumente dovedite printr-un studiu? Dacã tot luãm ideile de
prin alte þãri, mãcar sã le luãm complet. În Franþa, testele iniþiale stau la
baza unor rapoarte ce se folosesc
pentru reglarea sistemului. Astfel,
dacã se constatã cã elevii ce provin
de la un profesor din ciclul anterior
au cunoºtinþe mult sub notele cu care au venit, profesorul respectiv este
controlat ºi sancþionat. Deci niciun
profesor nu va încerca sã fie „mai
înþelegãtor“.
 ALEX . NEMETH
Într-adevãr, e penibilã justificarea ministrului privind necesitatea
sistemului tezelor unice pe motiv cã
elevii erau stresaþi de testele naþionale! Domnule ministru, vedeþi cã
pe elevi îi streseazã ºi bacalaureatul!
Nu credeþi c-ar trebui înlocuit ºi bacalaureatul cu niºte teze unice? ªi,
când veþi constata cã ºi tezele unice îi
streseazã pe elevi, cu ce intenþionaþi
sã le înlocuiþi?
 LOXANNA
Da, aºa e, acesta e tristul adevãr,
toþi miniºtrii care s-au perindat pe la
Educaþie au vrut sã ofere poporului
o „reformã a învãþãmântului“, doar
de dragul de a face ceva, dar niciun
cap luminat care a ocupat numitul
scaun de ministru nu a avut nici cea
mai micã idee cum sã se înfãptuiascã

aceastã reformã, dar mai ales ce ar
trebui sã vizeze reforma. ªi mai
ales... nici mãcar nu s-au obosit sã se
consulte cu oamenii direct implicaþi
în procesul educativ! Dacã se aprobã noua lege ne ducem pe apa sâmbetei, clar!
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Domnule ministru, vedeþi cã pe
elevi îi streseazã ºi bacalaureatul! Nu
credeþi c-ar trebui înlocuit ºi bacalaureatul cu niºte teze unice? ªi,
când veþi constata cã ºi tezele unice îi
streseazã pe elevi, cu ce intenþionaþi
sã le înlocuiþi?


AMELIA_IOANA

Am ºi eu o nelãmurire. Dãm teza în decembrie ºi facem recapitularea ºi fixarea în ianuarie? Anul trecut a fost o bãtaie de joc, nu am avut
timp sã fixez nimic cu elevii. De ce
dacã tot au luat-o pe parte asta nu
au fixat tezele în ianuarie dupã
recapitulãri? Câþi profesori au fost
consultaþi cu privire la datele
susþinerii tezelor?
 GABITZI
Într-un fel nu ar fi rea ideea tezelor unice, dacã elevul a luat la o tezã
notã mai micã are timp sã o corecteze pe parcursul anilor, dar modul
de organizare este total aiurea atâta
timp cât examenele (tezele) se susþin
în ºcoli, în multe locuri vor fi elevi de
nivel sub minim cu note peste 8, în
timp ce în alte ºcoli un elev mediu va
lua 7 pentru cã nu a copiat. Cred cã
ar trebui sã se rezolve aceastã problemã a copiatului (ºi nu mã refer la
câte un elev care mai scapã cã este
foarte versat, ci la ºcoli unde se face
tot posibilul ca elevii sã copieze pentru a da bine) ºi dupã aceea se pot
gândi ºi dacã dau teze unice sau
capacitate sau ce-o mai fi. Mi se pare
cã ne învârtim aiurea, tot schimbãm
modul de a da aceste examene, dar
nu intervenim odatã acolo unde ar
trebui, din contrã (din câte am citit
eu metodologia) acest mod de a da
examenele mi se pare cã favorizeazã
furtul.


DOC .

Ministerul propusese un spor de
doctorat de 25%, iar FSLI l-a redus,
fãrã discuþii, la 20%. Universitarii
luptã pentru mai multe drepturi bãneºti ºi se ºtie procentul de corupþie
din acest domeniu, iar ai noºtri sindicaliºti ne dau în cap. Ar trebui sã
lupte pentru mai multe drepturi salariale atât pentru debutanþi, pentru
tineri în general, cât ºi pentru ceilalþi: la pensionare se dau 3 salarii,
dar la un debutant care a luat examenul de titularizare ºi se duce, sãracul, în orice colþ de þarã nu-i dã 3
salarii de debutant (600x3 faþã de
1.500x3). Acestea ar fi propunerile
lor. Eu, oricum sunt supãratã tare.
Dacã a propus ministerul aºa ceva,
de ce ei refuzã aceastã ofertã ºi o
scad. Nu cumva printre ei sunt cadre
FOARTE BINE PREGÃTITE (dacã
avea vreunul doctorat, altfel ar fi stat
lucrurile; probabil ies la pensie ºi
s-au gândit doar la ei).

 SORINATOR
Nu-mi vine sã cred, nu ºtiam despre aceasta!!! Deci FSLI-ul e cel
care se opune creºterilor salariale
fundamentate pe merit ºi performanþã academicã? E aiuritor, pentru asta i-au mandatat membrii de
sindicat sã-i reprezinte la negocieri?
Nu-mi rãmâne decât sã mã felicit cã
nu fac parte din acest sindicat care
se dovedeºte a acþiona împotriva intereselor profesorilor. Pânã la urmã
care e varianta finalã, cea cu 20%?
 PIM PIM
Pentru 2 mici, o bere ºi o plimbare la Sinaia sindicatele au spus un
mare DA (exceptând FEN) la noua
lege care aduce o droaie de aberaþii.
Acum nimeni nu spune nimic însã
când o parte din catedre vor intra în
restrângere, directorul va negocia pe
euro posturile titularizabile, iar
transferurile vor fi fãcute dupã criteriul vârstei (altfel nu vãd cum ai putea aduna puncte pentru transfer cã
doar nu toþi publicãm cãrþi sau manuale). Mulþi profesori vor cere
grevã, însã va fi prea târziu. Eu
rãmân perplex cum sindicatele
acceptã tot ceea ce este livrat de
ministru. Aruncaþi o privire pe
structura FSLI (cred cã e cel mai
mare sindicat) ºi veþi observa ce
paletã serioasã de departamente au,
asemenea unei multinaþionale,
totuºi la Sinaia aceºti domni s-au
transformat în niºte yesmen. Se pare
cã ºi reacþia profesorilor e la fel de
slabã. Revoltãtor cã sindicatele sã îºi
dea acordul pentru noua lege atât
timp cât nu se cunoaºte opinia
membrilor, sau poate asta a fost rolul întâlnirii de la Sinaia. Tare ieftin
mai sunt vândute interesele noastre.
 PIM PIM
„Titularizarea în sistemul de învãþãmânt dispare! Cu acceptul lui
Gheorghe Isvoranu ºi Aurel Cornea
titularizarea în învãþãmânt se desfiinþeazã. Astãzi au cãzut la pace cu
ministerul demonstrând cã sunt înþeleºi de mai demult. Participarea lor
la simulacrul de discuþii de la Sinaia ºi
astãzi la Bucureºti n-a fost decât un
scenariu menit sã legitimeze demersul ministrului Adomniþei de a promova un pachet de legi care va pune
definitiv pe butuci Educaþia în România. Potrivit noii legi, propusã de
Adomniþei ºi susþinutã de FSLI ºi
Fed. Spiru Haret, titularizarea se va
face la nivelul unitãþii de învãþãmânt.
Profesorul cãruia i se restrânge postul
în unitatea în care s-a titularizat se va
putea angaja într-o altã unitate în care existã post liber – cu alte cuvinte
dacã a fost titular la o ºcoalã în Bucureºti ºi ºi-a pierdut postul se poate
angaja la o ºcoalã în mediul rural
unde este post liber, eventual într-un
alt judeþ. Cei care pânã mai ieri se fãceau cã sunt partizanii pãstrãrii titularizãrii în sistem, astãzi ºi-au arãtat
adevãratul chip. ªi asta este numai
una dintre feþele trãdãrii lor. În curând le veþi afla pe toate pe pielea dv.“
Nu sunt membru FEN da’ se pare cã
e singurul sindicat care aratã semne
de normalitate faþã de noua lege.

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o
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Andrei Marga ºi Mircea Miclea, doi dintre cei mai reputaþi profesioniºti din
domeniul educaþiei au acceptat invitaþia noastrã de a comenta pentru
„ªcoala româneascã“ deciziile luate în
ultima perioadã de actualul ministrul al
Educaþiei, Cristian Adomniþei. În opinia
lui Andrei Marga, Ministerul Educaþiei
din 2007 reuneºte toate defectele
abordãrilor din 2001-2005: incompetenþa acoperitã de iniþiative rãtãcite,
obsesia schimbãrii cu orice cost, lipsa
de rãspundere pentru consecinþele
mãsurilor. Mircea Miclea spune cã
actualul ministru foloseºte o abordare
strict legislativã a reformei în educaþie
care este o eroare.  D R A G O º N E A C º U
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Doi foºti miniºtri ai
Educaþiei criticã deciziile
luate de Adomniþei
Andrei Marga

Mircea Miclea

ªcoala româneascã: Cum
comentaþi modul în care
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului doreºte sã promoveze
un nou pachet legislativ pentru
educaþie (fãrã o consultare realã
a principalilor actori)?

În 2000, dupã încheierea cu succes a negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeanã – prin ordinele ministrului
nr. 4.154 ºi 4.155 din 11 iulie 2000, s-a pus în miºcare elaborarea „Legii universitãþilor“ ºi a „Legii ºcolilor ºi liceelor“. Prin
Notificarea ministrului din 25 aprilie 2000, s-a lansat ideea unui „pact naþional în reforma învãþãmântului“. Dupã schimbarea
de guvern de la începutul lui 2001, proiectul acestor legi a fost pãrãsit. Pânã atunci proiectele de legi erau discutate public. Odatã
cu adoptarea Legii restructurãrii studiilor universitare din 2004 s-a renunþat la dezbaterea publicã. Ministerul Educaþiei din 2007
reuneºte toate defectele abordãrilor din 2001-2005: incompetenþa acoperitã de iniþiative rãtãcite, obsesia schimbãrii cu orice
cost, lipsa de rãspundere pentru consecinþele mãsurilor. Efectele se vãd cu ochiul liber: în 2004-2007 învãþãmântul românesc sa izolat mai mult ca oricând dupã 1989 de evoluþiile din celelalte þãri, iar rãmânerea în urmã se adânceºte. Prestigiul internaþional recâºtigat la sfârºitul anilor ’90 s-a stins. Între altele, peste trei sute de milioane de dolari împrumutaþi ºi folosiþi, la mijlocul
anilor nouãzeci, pentru reforma educaþiei (precondiþie de intrare în UE ºi, indirect, în NATO) au fost irosite din nepricepere ºi
politicianism. Cele douã proiecte de legi (învãþãmântul preuniversitar ºi cel universitar) prezentate de actualul Minister al
Educaþiei sunt atât de neprofesional ºi de nejuridic elaborate, încât, la propriu, nici nu meritã atenþia. Cetãþenii trebuie, însã, sã
le ia în seamã doar pentru cã existã pericolul de a fi adoptate de un guvern diletant, care se agaþã de „iniþiative“ cu orice preþ, fie
ºi cel al aruncãrii României în orice crizã. S-a ajuns, din pãcate, ca, sub acoperirea înþelegerii ciocoieºti a democraþiei, sã se ia
decizii greºite, ce afecteazã soarta multor oameni. Se confirmã din nou temerea exprimatã altãdatã de Thomas Mann privind situaþia în care partea mai nepregãtitã ajunge sã conducã. În fapt, tot felul de corigenþi de odinioarã au ajuns, la noi, sã decidã educaþia. Proiectele de legi amintite nu se bazeazã pe vreo analizã a sistemului ºi pe cunoaºterea a ceea ce se face astãzi în domeniu;
ele izoleazã încã o datã învãþãmântul din România. În marea majoritate a þãrilor au loc dezvoltãri de-a dreptul uimitoare pentru
a pune în valoare potenþialul elevilor ºi studenþilor; la Bucureºti ministerul cautã voturi la alegerile ce vin. Proiectele din 20052007 nu sunt elaborãri serioase ºi responsabile; adoptarea lor costã enorm ºi va trebui sa fie regretatã.

ªcoala româneascã: Pretinsele
noutãþi din acest pachet de legi
pentru învãþãmântul
preuniversitar, respectiv
universitar, le consideraþi
eficiente pentru redresarea
sistemului?

„Noutãþile“ sunt, desigur, doar
pentru naivi; în fapt, sunt câteva
improvizaþii, care nu schimbã sistemul, dar îi agraveazã neajunsurile.
De pildã, renunþarea la examene
naþionale sau la funcþia de lector nu
fac sistemul mai funcþional. Lipseºte,
în aceste proiecte de legi, atât
cunoaºterea sistemului, cât ºi priceperea de a-l schimba.

ªcoala româneascã: Cum
comentaþi renunþarea la Testele
naþionale ºi noua metodologie de
admitere la liceu bazatã pe tezele
cu subiect unic ºi mediile din
clasele V-VIII, mãsuri anunþate cu
trei zile înainte de începerea
anului ºcolar?

ªcoala româneascã: Care ar
trebui, din punctul
dumneavoastrã de vedere,
sã fie paºii de urmat pentru o
adevãratã reformã în învãþãmânt
care sã conducã la o educaþie
de calitate?

august

Mi se pare o grabã
nejustificatã. Unul
dintre principiile de
bazã
ale
bunei
guvernãri sunã aºa:
întâi soluþii, apoi legi.
Adicã, nu te apuci sã
promovezi o lege ºi, cu
atât mai puþin, un
pachet de legi care nu
are în spate, foarte
clare, bine fundamentate, soluþiile. Legile
se fac pentru a rezolva, nu pentru a crea ºi
mai multe probleme.

Întâi, trebuie foarte clar înþeles cã o abordare strict legislativã a reformei în educaþie este o eroare. Sã luãm
un exemplu. Putem stipula foarte uºor într-o lege cã grupa pregãtitoare este obligatorie (din exces de zel,
putem spune chiar cã toatã grãdiniþa de la 3 ani e obligatorie!!). Numai cã, înainte de a stipula acest lucru, ar
trebui sã stabilim foarte clar ce curriculum vor avea aceºti copii, ce mai trebuie fãcut pentru pregãtirea personalului didactic implicat, cum se vor coordona instituþiile implicate ºi ce trebuie fãcut pentru ameliorarea
infrastructurii. Dacã nu abordezi toate aceste aspecte ale problemei, ci schimbi doar legea, atunci e ca ºi cum
ai spune: „Vã obligãm sã vã daþi copiii la grãdiniþã (ba chiar de la 3 ani!!), dar nu ºtim ce o sã înveþe (= ce se
schimbã faþã de acum), nici dacã sunt pregãtite educatoarele ºi nici dacã instituþiile implicate (ºcoala ºi grãdiniþa) vor colabora sau au baza materialã necesarã“. Scurt spus, o abordare strict legislativã compromite tortal ideea de schimbare.

Era o tradiþie pozitivã în învãþãmântul românesc examenul naþional. În legea din 1995
a fost un consens politic pentru a opera cu „capacitate“ ºi „bacalaureat“ ca examenele
naþionale. Soluþia a rãmas ºi în reformularea din 1999 a legii. Nu toate þãrile au astfel de
examene, unele le au de sute de ani, altele prezintã combinaþii. Nu aceasta este, însã,
important, cât faptul cã în experienþa istoricã a României examenele naþionale contribuiau
la susþinerea unei performanþe importante – „cultura generalã“. În þara noastrã cultura de
specialitate nu a excelat în trecut, dar cultura generalã a fost, cu rare perioade de exceptare,
competitivã. Renunþarea la examene naþionale (fie ºi în forma rebotezatã inutil ca „teste
naþionale“) nu este nici necesarã, nici inspiratã, nici responsabilã. Aºa-zisele „teze“ cu
subiect unic nu rezolvã nimic, dar slãbesc, în schimb, educaþia ºi reduc autonomia profesionalã a cadrului didactic, ºi aºa ºubrezitã. Sunt de pãrere cã mediile din timpul unui ciclu
sunt bazã bunã pentru admiterea în ciclul urmãtor, dar trebuie procedat cu precauþii în
cazul ºcolarizãrii generale, mai ales acum când, conform proiectului, practic se dilueazã
examenele naþionale.

Din nou se pune cãruþa înaintea cailor. Ca sã discuþi
despre ce ºi cum evaluezi, trebuie mai întâi sã stabileºti ce
trebuie sã înveþe elevii. Stabileºti curriculumul, apoi evaluarea. Or, aºa, dacã faci schimbarea evaluãrii ºi n-ai modificat curriculumul, introduci noi tensiuni în sistem ºi,
ceea ce e mai grav, nu rezolvi problema. Pe de altã parte,
avem clar nevoie de un test care sã evalueze competenþele,
nu cunoºtinþele. Testele de tip PISA fac acest lucru ºi un
astfel de test ar fi binevenit la noi. Un învãþãmânt trebuie,
întâi de toate, sã formeze ºi apoi sã testeze competenþe, nu
cunoºtinþe. Din pãcate, schimbãrile propuse aratã cã mai
ales conþinuturile (de la disciplinele de studiu) ºi nu competenþele transferabile sunt importante ºi mai aratã cã nu
conteazã ce învaþã elevii, ci ce anume testezi.

Sunt de evocat, desigur, multe detalii tehnice, pentru a rãspunde la întrebare. Nu fac
aici evocarea. Aº sublinia, însã, cã aceste detalii se regleazã plecând de la o concepþie. Nu
dau rezultate reforme ce nu au la bazã înþelegerea sistemului, deci o concepþie. Aº spune cã
ºi România ar trebui sã desfãºoare astãzi, în conceperea educaþiei, implicaþiile trecerii la
„societatea cunoaºterii“ ºi „societatea înþelepciunii“. Reiau aici sintagmele în care am rezumat, în volumul recent Speranþa raþiunii (EFES, Cluj, 2006), reforma de care este
nevoie în þara noastrã, astãzi: „o societate a învãþãrii“; „un sistem optimizat“; „educaþia ca
prioritate a dezvoltãrii“; „sincronizarea legislaþiei“; „funcþionarea pe principiul subsidiaritãþii“; „infrastructurã a erei electronicii“; „învãþãmânt centrat pe cel ce învaþã“; „restabilirea demnitãþii sociale a educatorului“; „ameliorarea tehnologiilor indigene prin cercetare ºtiinþificã“; „competitivitate prin cooperare internaþionalã“. Aceste sintagme pot fi
oricând detaliate într-o dezbatere ce ar viza schimbarea ºi, deci, viitorul, mai mult decât
rãtãcirea ºi împotmolirea din prezent.

Întâi cred cã trebuie semnat un pact naþional pentru
educaþie, în care sã fie cuprinse principalele soluþii ale
problemelor pe care le avem ºi calendarul de implementare al lor. Apoi trebuie elaborate, în baza acestui pact,
politicile de implementare a fiecãrei soluþii (stabilind cum
se face, când se va face, cu ce resurse ºi pânã când). Apoi
aceste strategii de implementare trebuie discutate cu
partenerii sociali ºi implementate cu fermitate. Dacã nu
vom urma aceºti paºi, schimbãrile din educaþie vor fi
mereu strangulate de schimbãrile de miniºtri, de guverne
sau de ciclurile electorale. Adicã se va repeta ceea ce, din
pãcate, a fost pânã acum, pânã când ideea de reformã va fi
complet compromisã.
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Eliminarea testelor
naþionale, criticatã
de societatea civilã
Ministerul Educaþiei a luat
decizia cu doar douã zile
înaintea începerii anului
ºcolar de a renunþa la
testele naþionale. Hotãrârea
a fost luatã însã unilateral,
fãrã consultarea partenerilor
sociali. Mai mult, prin noua
metodologie tezele unice,
aflate anul trecut în fazã de
proiect, vor þine locul testelor
naþionale în calcularea
mediei de admitere.
Fãrã o discuþie prealabilã sau o
dezbatere publicã, ministrul Educaþiei, Cristian Adomniþei, s-a hotãrât
sã renunþe la testele naþionale. Aceastã decizie, care afecteazã atât elevii,
cât ºi cadrele didactice, a fost aspru
criticatã atât de Federaþia Educaþiei
Naþionale, cât ºi de alte organizaþii.
Potrivit FEN, modificarea propusã de ministrul Adomniþei nu
aduce nimic bun pentru reformarea
sistemului educaþional ºi creºterea
calitãþii în învãþãmânt. „Decizia
ministrului încalcã legile în vigoare

Admiterea în clasa a IX-a
Potrivit metodologiei, admiterea în clasa
a IX-a pentru anul ºcolar 2007-2008 se
va face pe baza rezultatelor de la tezele
cu subiect unic ºi a mediei claselor V-VIII.
Astfel, se va schimba sistemul de
admitere în clasa a IX-a. Trebuie spus cã
elevii vor da anual nu mai puþin de ºase
teze faþã de 3 probe la Testele
Naþionale.
privind parteneriatul social conform
cãrora astfel de decizii nu pot fi asumate decât în cadru instituþional al
comisiei de dialog social dupã consultarea tuturor partenerilor. Este o
nouã dovadã a faptului cã orgoliile
ministrului Adomniþei sunt mai presus de lege“, a declarat Cãtãlin
Croitoru, preºedintele FEN.
De asemenea, membrii Asociaþiei EDU CER spun cã procedura
privind tezele cu subiect unic „vor
atrage copiii într-o cursã nebunã
pentru note cât mai mari ºi îi vor în-

vãþa de mici
sã triºeze“. EDU CER susþine cã nu
se ºtiu dacã membrii comisiilor vor
fi plãtiþi la nivelul testelor naþionale.
În caz cã da, costurile vor fi duble,
iar dacã membrii comisiilor nu vor fi
bine plãtiþi, corectarea tezelor va fi o
activitate neserioasã, de mântuialã.
În plus, mai spune asociaþia, toate
ºcolile trebuie dotate cu logistica ºi
mijloacele electronice de comunicare existente „de bine, de rãu“ în
centrele de examen, chiar ºi ºcolile
gimnaziale din sate mai îndepãrtate.

SIVECO Romania organizeazã
cursul Intel®Teach – Predarea
în Societatea Cunoaºterii
Între 23 august ºi 1 septembrie la Râmnicu
Vâlcea s-a desfãºurat cea de-a doua sesiune de
instruire din cadrul Programului Intel®Teach
– Predarea în Societatea Cunoaºterii. 92 de
profesori din întreaga þarã, aleºi pe baza unei
preselecþii riguroase, au obþinut la finalul
cursului diploma de „Master Teacher“. Casa
Corpului Didactic Râmnicu Vâlcea ºi Colegiul
Naþional „Mircea cel Bãtrân“ au gãzduit cele 5
grupe de profesori care au urmat acest curs de
formare profesionalã.

Instruirea a fost asiguratã de Otilia Pãcurari – formator cu o vastã experienþã în perfecþionarea cadrelor didactice ºi de cei 17 profesori care au obþinut diploma de „Senior Teacher“ ºi statutul de trainer în urma participãrii
la prima sesiune a cursului desfãºuratã în cadrul Casei Corpului Didactic Braºov.
Programul de dezvoltare profesionalã
Intel®Teach – Predarea în Societatea Cunoaºterii, le oferã profesorilor posibilitatea de a se

familiariza cu multiplele modalitãþi de utilizare
a computerului ºi a Internetului ca instrumente de comunicare ºi eficientizare a procesului
educaþional. În urma participãrii la acest curs,
cadrele didactice vor putea sã integreze resursele ºi instrumentele tehnologice în cadrul
orelor de curs, promovând în acest fel un proces de instruire modern, centrat pe elev, bazat
pe metode participative (metoda proiectului).
„Profesorii români sunt extrem de interesaþi în a-ºi dezvolta noi competenþe. Prin intermediul Programului Intel®Teach –
Predarea în Societatea Cunoaºterii,
cadrele didactice asimileazã modalitãþi de optimizare a procesului de
predare prin utilizarea eficientã a
instrumentelor IT&C în educaþie ºi
dezvoltarea documentaþiei cu privire la învãþarea bazatã pe proiect.
Acest curs propune o abordare
modernã a modului în care profesorii învaþã cum sã îi sprijine pe
elevi în vederea obþinerii abilitãþilor
necesare secolului XXI“, a declarat
Dana Vlãdoiu, Training Project
Coordinator, SIVECO Romania.
Obiectivul Programului Intel®Teach –
Predarea în Societatea Cunoaºterii este de a
oferi soluþii de îmbunãtãþire a procesului didactic, prin prezentarea celor mai noi modalitãþi de
introducere ºi utilizare a soluþiilor IT&C în educaþie. Succesul acestui program va fi evident în
momentul în care profesorii vor dezvolta independent proiecte educaþionale cu ajutorul
tehnologiei, concentrându-se pe abilitãþile de
învãþare, nevoile ºi aºteptãrile elevilor.

Calendarul tezelor cu subiect unic
SEMESTRUL I
Limba maternã - 30 noiembrie
Matematicã - 5 decembrie
Istorie/geografie (numai pentru
clasa a VIII-a) - 11 decembrie
Limba românã - 14 decembrie

Revista „ªCOALA

SEMESTRUL AL II-LEA
Limba maternã - 6 mai
Istorie/geografie (numai pentru
clasa a VIII-a) - 9 mai
Limba românã - 13 mai
Matematicã - 16 mai

rom`neascq“

X

www.scoalaromaneasca.ro
NOUTÃÞI ÎN FIECARE ZI
În plus, venim în ajutorul cititorilor
cu cinci adrese de email unde fiecare
poate sã-ºi spunã pãsurile ºi sã
contribuie în acest fel la dezvoltarea
învãþãmântului românesc.
sindicat @scoalaromaneasca.ro
nu ezitaþi sã ne scrieþi despre orice problemã legatã de sindicat;
paparazzi@scoalaromaneasca.ro
trimiteþi poze din ºcoli ºi noi le vom publica, deveniþi fotoreporteri ºi
prindeþi instantaneele cele mai bune;
reforma@scoalaromaneasca.ro
aveþi ceva de spus, o propunere pentru reformarea educaþiei
româneºti, aici ne puteþi scrie. Ideile interesante îºi vor gãsi loc în
revistã;
juridic@scoalaromaneasca.ro
suntem aici sã te ajutãm, nu ezita sã dai un email;
corupþie@scoalaromaneasca.ro
te-ai lovit de corupþia din învãþãmânt, noi te ajutãm sã-i dai în vileag
pe cei care distrug educaþia.
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Învãþarea integratã a limbilor strãine
– modele europene –
În multe þãri sunt promovate forme de educaþie bilingvã
ºi/sau multilingvã. De obicei, acest lucru presupune cã
(1) o parte a curriculum-ului este predatã într-o altã limbã
decât limba maternã, (2) cã obiectul de învãþãmânt este
predat într-o altã limbã decât limba maternã ºi (3) cã
predarea (tradiþionalã) a limbilor strãine continuã sã aibã
un rol, deºi este adaptatã la situaþia multilingvã specificã
de învãþare. În ultimii ani, aceastã metodã a fost numitã,
conform Marsh ºi Marsland, învãþarea integratã a limbilor
strãine ºi a conþinutului altor discipline/IILSCD (Content
and Language Integrated Learning/CLIL). Dacã acronimul
în limba englezã este un sinonim pentru Content-Based
Language Teaching (Predarea limbilor strãine bazatã pe
conþinut), din punct de vedere terminologic este vorba de
mai mult decât un joc de cuvinte. Este vorba despre o
deplasare semnificativã a atenþiei de la predare cãtre
învãþare.
 ALIN BRATU

IILSCD este tot mai atractivã, în
principal din douã motive. În primul
rând, pentru cã în majoritatea þãrilor predarea ºi învãþarea limbilor
strãine sunt în situaþie de crizã. Existã sentimentul cã eforturile depuse
în predarea limbilor strãine se situeazã cu mult sub rezultatele care
ar trebui obþinute. În al doilea rând,

ºi mai incitant decât tradiþionalele
ore de limbi strãine. În acelaºi timp,
discuþia este plasatã în contextul
unei importante dezbateri determinatã de evoluþiile din Uniunea Europeanã ºi sprijinitã de Consiliul European pentru Limbi Strãine: dacã se
presupune cã cetãþenii europeni trebuie sã înveþe douã limbi strãine,
cum vor face ei acest lucru date fiind
aparentele neajunsuri pe care le presupune predarea tradiþionalã a lim-

riate. Cu toate acestea, se poate spune cã modelul de teorie idealã a învãþãrii aparþinând lui Hill este încã
valabil. Potrivit acestuia, modelul
trebuie (1) sã aibã în vedere complexitãþile învãþãrii umane simbolice ºi
rezolvarea problemelor în mod
conºtient, (2) sã permitã flexibilitatea în comportament, (3) sã explice
flexibilitatea cognitivã ºi aspectele ei
deloc universale, (4) sã aibã în vedere procesele evolutive, (5) sã þinã
cont de influenþa învãþãrii timpurii
asupra învãþãrii ulterioare ºi (6) sã
includã motivarea ºi consolidarea
cunoºtinþelor. Programul lui Hill a
fost fãrã îndoialã prea avansat pentru vremea sa, având în vedere cã a
fost publicat pentru prima oarã în
1964. În prezent, atenþia acordatã
învãþãrii ºi cunoaºterii simbolice,
punerea universalismului sub semnul întrebãrii ºi insistenþa asupra
importanþei motivãrii ºi a consolidãrii coincid cu ideile moderne ale
teoriei învãþãrii limbilor care sunt
departe de gândirea tradiþionalã de
tip generativ ºi computaþional specific lui Chomsky. Teoriile învãþãrii
limbilor referitoare la multilingvism
ºi educaþie provin mai degrabã din
teoriile interacþioniste decât dintr-o
formã de abordare computaþionalã.
Aceste teorii se concentreazã, în primul rând, pe modul în care învãþarea unei a doua limbi (L2) diferã de
învãþarea limbii materne sau a L1. În
al doilea rând, teoriile se concentreazã asupra (dez)avantajelor învãþãrii explicite, orientate pe gramaticã ºi formã, faþã de învãþarea implicitã, orientatã pe discurs ºi sens. În
plus, nu este întotdeauna uºor de
fãcut distincþia între teoriile multilingvismului ºi teoriile învãþãrii unei
a doua limbi (IDL). Acest lucru nu
reprezintã neapãrat un dezavantaj:
în majoritatea cazurilor, teoriile privind IDL ºi cele referitoare la multilingvism ar trebui private ca fiind
complementare ºi nu opuse. Cu toate acestea, trebuie sã þinem cont de
faptul cã elementele noi pe care le
aduce IDL nu se aplicã în mod obligatoriu contextelor IILSCD.

Învãþarea ºi
cultura educaþiei

IILSCD corespunde aspiraþiilor europene de educare a cetãþenilor pentru a vorbi, în afara limbii lor materne, încã douã limbi comunitare. În
timp ce IILSCD sau metodele înrudite par sã funcþioneze, nu se poate
preciza de ce funcþioneazã ºi care
parametri ar trebui studiaþi pentru a
vedea într-adevãr procesele lingvistice ºi metalingvistice în desfãºurare. În acest sens, IILSCD se aseamãnã cu acupunctura: funcþioneazã,
dar nimeni nu ºtie de ce.

Preambul
În materialul de faþã, vom trece
în revistã un numãr de factori pentru a explica de ce funcþioneazã
IILSCD ºi de ce este un cadru de
învãþare (a limbilor strãine) mai bun

august

bilor? În plus, cum se pot depãºi clasicele argumente împotriva educaþiei bilingve/multilingve, cum ar fi
(1) educaþia multilingvã (EM) nu
este avantajoasã pentru cã interfereazã cu procesul de învãþare; (2)
EM determinã lipsa de cunoºtinþe în
limba maternã; (3) EM încetineºte
capacitãþile de învãþare ale elevilor;
(4) EM este utilã pentru copiii imigranþilor, dar nu ºi pentru cei autohtoni ºi (5) în zilele noastre, copiii
sunt deja multilingvi când terminã
ºcoala.

Pedagogia limbilor
strãine ºi teoriile
învãþãrii limbilor
Teoriile învãþãrii, precum ºi teoriile învãþãrii limbilor sunt foarte va-
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Într-o lungã notã de subsol dintr-un articol scris în 1939, Sapir
comparã studiul statistic al lecturii
la copii cu abordarea psihiatricã, în
scopul studierii rolului, sensului ºi
funcþiei lecturii în ceea ce priveºte
dezvoltarea fanteziei ºi a personalitãþii. Sapir este adeptul acestei din
urmã abordãri, pentru cã doar studiind întreaga personalitate a unui om
poþi face remarci valabile despre el.
Bruner (1996) aduce un argument
asemãnãtor în discuþia despre relaþia dintre computaþionalism ºi culturalism: cultura gestioneazã educaþia, iar educaþia este o formã importantã pe care o ia modul de viaþã
al unei culturi. De asemenea, Bruner
identificã un numãr de principii de
bazã ºi importanþa lor pentru educaþie. Le vom prezenta ºi discuta pe
scurt.
Principiul perspectivei sau înþelesul oricãrui lucru. Perspectivele

asupra realitãþii pot fi sau nu împãrtãºite de cãtre individ ºi instituþie.
Un exemplu în acest sens este imaginea pe care o au imigranþii în prezent despre ºcoalã ºi cea oficialã.
Bruner intenþioneazã sã clarifice
aceastã perspectivã.
Principiul constrângerilor. Educaþia ºi cultura implicã douã tipuri
de constrângeri: (1) constrângeri
care afecteazã mintea omeneascã ºi
cultura ºi (2) constrângeri impuse
de limbã. Bruner insistã cã aceste
constrângeri pot fi „rãsturnate“ ºi

(exemplul lui Bruner) sau crearea
condiþiilor pentru ca elevii sã poatã
vorbi propria limbã într-un cadru
instituþional (exemplul nostru).
Principiul instituþional presupune pregãtirea pentru a participa
la activitatea instituþiilor.
Principiul identitãþii ºi al respectului de sine sau conºtientizarea faptului cã se poate face ceva în situaþiile nedorite dacã existã instrumentele de evaluare a acestor situaþii.
Principiul narativ se datoreazã
faptului cã modul narativ este con-

IILSCD ºi schimbarea cadrului social
Transformarea unei ºcoli tradiþionale, monolingve, într-o ºcoalã care sã susþinã educaþia multilingvã presupune un impact important ºi puternic asupra (1)
activitãþilor în clasã, (2) organizãrii ºcolii, (3) alcãtuirii curriculum-ului ºi (4)
asupra modului în care ºcolile interacþioneazã cu lumea din afarã, pentru cã
educaþia multilingvã modificã în mod drastic cadrul social ºi de învãþare.
 (1) Activitãþile în clasã. În sistemul de învãþãmânt primar de limbã olandezã
din Bruxelles, mai bine de jumãtate dintre elevi nu sunt de origine olandezã.
Având în vedere cã limba francezã este limba dominantã în oraº, mulþi elevi
comunicã între ei în francezã. În sistemul actual, nu existã un spaþiu „legitim“
pentru limba francezã. Într-un context de învãþare multilingv, ambele limbi îºi
au locul lor „legitim“, pentru cã activitãþile în clasã se desfãºoarã fie în olandezã, fie în francezã.
 (2) Organizarea ºcolii. La Bruxelles, ºcolile de limbã olandezã trebuie sã
joace atât un rol lingvistic, cât ºi politic. „Pãstrarea“ limbii olandeze este una
dintre misiunile acestor ºcoli. Cu toate acestea, cererea socialã de multilingvism creºte rapid ºi ca urmare, creºte ºi numãrul de elevi care nu sunt vorbitori de limba olandezã în ºcolile tradiþionale de limbã olandezã. Astfel, se
poate observa cu uºurinþã conflictul care se naºte din tensiunea între cele
douã misiuni: pe de o parte, pãstrarea limbii olandeze ºi, pe de altã parte,
existenþa unui numãr mare de persoane care nu sunt vorbitori de limba olandezã. Educaþia multilingvã va ajuta la pãstrarea limbii olandeze ºi va forma
cetãþeni multilingvi. Totodatã, tensiunea existentã în ºcoli va dispãrea.
 (3) Alcãtuirea curriculum-ului. Obiectivele finale ale curriculum-urilor (numite
kerndoelen sau eindtermen în limba olandezã) trebuie sã fie atinse de cãtre
toþi elevii la terminarea ºcolii primare. Acest lucru este din ce în ce mai greu
de realizat în ºcolile de limbã olandezã din Bruxelles, pentru cã elevii care nu
sunt vorbitori de limba olandezã trebuie sã depãºeascã mai întâi bariera
lingvisticã ºi abia apoi pe cea cognitivã. Educaþia multilingvã are în vedere
concomitent ambele aspecte, în special dacã curriculum-ul este reorganizat
în aºa fel încât dupã ce se învaþã ceva în limba principalã sau în limba maternã este imediat predat ºi în limba secundarã.
 (4) Modul în care ºcoala interacþioneazã cu lumea din afarã. Aºa cum în
clasã existã stãri tensionate, pentru cã profesorii sunt împãrþiþi între a permite
elevilor sã vorbeascã între ei în limba francezã ºi a le interzice acest lucru, tot
astfel ºi autoritãþile ºcolare ezitã între a comunica cu pãrinþii în limba
francezã, care este în cele mai multe cazuri limba pe care o folosesc cel mai
mult, sau a comunica în limba olandezã, limbã pe care mulþi pãrinþi nu o
stãpânesc. În ºcolile multilingve, aceastã problemã este rezolvatã, pentru cã
se folosesc ambele limbi.
depãºite cu ajutorul calitãþilor metalingvistice ale elevilor. Dezvoltarea
acestor calitãþi trebuie sã fie un element al educaþiei.
Principiul constructivist. Conºtientizarea faptului cã realitatea nu
este afarã, ci este creatã.
Principiul interacþiunii implicã
rolul profesorilor ºi al elevilor. Bruner respinge modelul tradiþional al
transmiterii în favoarea unui model
de tip „eºafodaj“.
Principiul externalizãrii se referã la organizarea de activitãþi, spre
exemplu activitãþi comune în scopul
creãrii unei solidaritãþi de grup ºi a
modurilor negociabile de a gândi în
grup. Un exemplu privind dezvoltarea acestui aspect îl reprezintã ideea
ca profesorii ºi copiii sã stea împreunã pe parcursul ºcolii primare.
Principiul instrumentalismului.
Se referã la descoperirea ºi folosirea
talentului, cum ar fi înfiinþarea unui
club de ºah într-o ºcoalã de ghetou

siderat ca generator al coeziunii ºi
sensului.
Învãþarea integratã a conþinutului ºi studiului limbii (IILSCD) sau
orice formã de educaþie multilingvã
reprezintã o metodã de învãþare orientatã pe sens, în care cunoaºterea
limbii nu este scopul ultim, ci mai
degrabã un mod de a transmite
instrucþiuni. Obiectivul IILSCD este
dublu: învãþarea unei materii ºi învãþarea unei limbi. IILSCD reprezintã mai întâi o abordare educaþionalã
care cuprinde „o gamã de diverse
metodologii“ ºi nu doar utilizarea
unei alte limbi în scopul instruirii.
Cu alte cuvinte, IILSCD este un proiect pedagogic care cuprinde fiecare
aspect al educaþiei în sensul dat de
Bruner. Mai întâi, cadrul social este
prezentat pe scurt în raport cu situaþia ºcolilor primare de limbã olandezã din Bruxelles. În al doilea rând,
este evidenþiatã latura pedagogicã a
limbilor strãine.
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„Viitorul este suma
paºilor pe care îi
faceþi, inclusiv a
celor mici, ignoraþi
sau luaþi în râs“
Henry Coandã

Programul granturi pentru dezvoltare ºcolarã

Învãþãm din trecut ºi
ne pregãtim pentru viitor
 PROF . C IUCA CRISTINA
ªCOALA CU CLASELE I-VIII
BÂSCA -C H IO J D U L U I , B UZÃU

În perioada iunie-decembrie 2007 se
deruleazã în ºcoala noastrã proiectul Învãþãm
din trecut ºi ne pregãtim pentru viitor, finanþat
de Guvernul României în cadrul Programului
de granturi pentru dezvoltare ºcolarã, dupã
participarea la concursul din prima rundã, la
care a fost declarat câºtigãtor întrunind 83,33
puncte. Este unul dintre cele 16 proiecte finantaþe în judeþul Buzãu.

Am pornit la drum cu entuziasm, deºi
ºtiam cã va fi multã muncã, dar n-am crezut cã
piedicile vor fi puse chiar de colegi de-ai noºtri.
Dupã ce toatã vara nu prea am avut concediu
de odihnã, pentru cã pentru realizarea activitãþilor propuse a trebuit sã amenajam o salã
de resurse didactice, începând cu tencuiala,
parchetul ºi terminând cu mijloace de învãþãmânt audio-video, ne-am trezit ajunºi în faza
de a nu putea onora plãþile pentru care ne-am
angajat (strãbãtând o grãmadã de etape – de la
cererile de ofertã la evaluarea ofertelor ºi
desemnarea firmelor câºtigãtoare), deoarece
banii viraþi în trezorerie într-un cont al centrului bugetar pot fi alocaþi doar cu semnãtura
directorului grupului ºcolar la care fiinþeazã
acest centru bugetar, director plecat în concediu în strãinãtate. Ne-am interesat cum putem
totuºi rezolva problema, dar ni s-a spus scurt ºi
cuprinzãtor cã abia dupã 1 septembrie ni se vor
onora facturile, datã când se vor întoarce din
concediu directorul ºi contabila centrului bugetar. Va trebui sã reluãm procedura de la capãt, întrucât magazinele nu reþin mãrfurile decât pentru o perioadã scurtã de timp (adicã
una-douã sãptãmâni).

Bineînþeles cã în cadrul proiectului pentru
care am primit finanþare sunt stabilite activitãþi ºi date pentru realizarea acestora, dar cui
sã ne plângem? Am încercat sã þinem ritmul ºi
sã ducem la bun sfârºit angajamentele noastre
cu resursele de care dispunem în prezent.
Activitãþile pe care dorim sã le implementãm sunt:
 Promovarea proiectului;
 Excursie ºcolarã în Moldova – „Pe urme
de legendã“;
 Concursul „Noi ºtim. Vreþi sã ºtiþi ºi
voi?“;
 Cercul „Eu, jurnalistul“;
 Ziua porþilor deschise;
 Simpozion – „Activitãþile extracurriculare – punþi de legãturã între ºcoalã ºi comunitate“.
Acestea se deruleazã conform planificãrii,
elevii participã cu interes ºi plãcere, iar cadrele
didactice implicate au dovedit rãbdare ºi multã
pasiune. Pânã acum am reuºit sã realizãm pliante ºi afiºe pentru promovarea proiectului,
împreunã cu elevii am adunat materialele necesare editãrii revistei ºcolare – rezultatul celei
de-a treia activitãþi – ºi am planificat excursia
începând cu stabilirea traseului ºi a obiectivelor turistice pe care le vom vizita, pânã la încheierea contractelor de prestãri servicii cu firmele care asigurã transportul ºi cazarea. Am fi
avut nevoie de camerã video, pe care de altfel,
ar fi trebuit sã o achiziþionãm, ºi care ne-ar fi
fost utilã în realizarea jurnalului de cãlãtorie
pe care dorim sã-l facem în urma acestei activitãþi. Nu o putem avea pânã la data excursiei,
însã vom împrumuta una de la pãrinþii unui
elev. Pe peliculã, alãturi de imagini memorabile, se va simþi însã gustul amar al experienþei
trãite în aceastã varã ºi al efortului depus în
zadar ºi luat în derâdere de cãtre colegii noºtri.
ªi poate cei în drept sã ia mãsuri, vor acþiona
pentru a nu demotiva echipele care, dupã o
muncã titanicã, nerãsplãtitã decât de licãrirea
din ochii copiilor, aduc în ºcoli câteva mii de lei
în plus faþã de cei 200-300de lei alocaþi pentru curãþenie ºi reparaþii curente de cãtre
primãrii.
ªi totuºi, mergem mai departe, cãci aceste
activitãþi îi uneºte mai mult pe elevi, cadre
didactice, pãrinþi, le dezvoltã sentimentul
apartenenþei la comunitate.
În urma derulãrii tuturor acþiunilor ºi cu
bunãvoinþa directorului centrului bugetar ºi al
contabilei, ºcoala noastrã, aflatã într-un îndepãrtat sat de munte, va dispune de un spaþiu (o

salã renovatã de la tencuialã) dotat cu mijloace audiovizuale moderne, în care se vor desfãºura activitãþi ºcolare sau extraºcolare, elevii
ºi cadrele didactice vor avea acces la informaþie prin internet, vom dezvolta relaþii de parteneriat cu alte ºcoli din þarã, începute deja în
timpul acestei vacanþe prin înscrierea noastrã

în proiectul E-vacanþa! desfãºurat pe site-ul
www.didactic.ro. ªi, poate, rezultatele muncii
cadrelor didactice vor fi rãsplãtite cu zâmbetul
de fericire de pe chipul copiilor ºi cu florile de
luminã care strãlucesc în ochii lor, iar, în al
doilea rând, poate chiar vom învãþa din trecut
ca sã ne pregãtim pentru viitor.

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o
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În vederea soluþionãrii problemei privind neînregistrarea contractului
colectiv de muncã unic la nivel de ramurã învãþãmânt,

FEN s-a adresat Organizaþiei
Internaþionale a Muncii
 CONSILIERUL TÃU JURIDIC ,
ALEXANDRA ICHIM

La nivelul sistemului de învãþãmânt, la 9 ianuarie 2004, a
fost încheiat Contractul colectiv de
muncã unic la nivel de ramurã învãþãmânt. Prin nedenunþarea lui,
contractul s-a prelungit de drept
pânã la data de 31 decembrie
2006.
Dupã data expirãrii contractului, în lipsa angajãrii negocierii
colective anuale obligatorii din
partea MECT, la 2 februarie 2007, în
temeiul art. 12 lit. a din Legea
168/1999, prin adresa nr. 36, ne
adresãm acestuia cu cererea de

negociere colectivã anualã obligatorie. Conform art. 15 din Legea
168/1999, MECT avea obligaþia ca în
termen de douã zile lucrãtoare sã
formuleze un rãspuns faþã de solicitarea FEN.

august

De aproape un an, la nivelul ramurii de învãþãmânt nu mai
existã contract colectiv de muncã. Cum s-a întâmplat
aceasta? Cu „ajutorul“ statului român prin cele douã
ministere din domeniu – Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului (MECT) ºi Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii
de ªanse ºi cu concursul indirect al instanþelor de judecatã. Deºi am parcurs toate procedurile prevãzute de
Legea 168/1999 referitoare la conflictul de interese, inclusiv o cerere de chemare în judecatã introdusã ca urmare a
refuzului MMFES de efectuare a concilierii conflictului de
interese, în iunie, undeva la nivelul MECT sau MMFES, fãrã
a vã putea spune exact unde, procedurile negocierii s-au
blocat. Astfel, ca urmare a absurdei nepãsãri a autoritãþilor
publice române, salariaþii din învãþãmânt nu pot beneficia
de clauzele contractuale colective specifice.
În mod abuziv, MECT nu a emis
nici un rãspuns, ceea ce a condus la
situaþia de fapt în care salariaþii din
învãþãmânt sunt privaþi în mod ilegal de dreptul la un contract colectiv
de muncã.
Faþã de situaþia de fapt ºi de
drept în care MECT refuza negocierea colectivã anualã ºi refuza
emiterea unui rãspuns faþã de solicitarea FEN privind negocierea, prin

adresa nr. 115/561/26 martie
2007, în temeiul art. 17 din Legea
168/1999, ne-am adresat
MMFES, cãruia îi solicitam
declanºarea procedurii concilierii conflictului de interese.
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La 5.04.2007, MMFES, prin
Direcþia Legislaþia Muncii, rãspunde
adresei FEN nr. 115/561/26 martie
2007 cu adresa nr. 1058/
28.03.2007. Întrucât prin acest
rãspuns MMFES ne indica faptul cã
din sesizarea noastrã nu reiese cã au
fost îndeplinite cerinþele prevãzute
de lege pentru declanºarea conflictului de interese, FEN a revenit cu
adresa nr. 121/566/30 martie 2007,
prin care solicitam MMFES informaþii cu privire la modalitatea legalã
de declanºare a conflictului de
interese la nivel de ramurã învãþãmânt.
Pentru aceasta, la 7 mai 2007
am formulat acþiune la Tribunalul
Bucureºti, Secþia Litigii de muncã
Dosar nr. 16201/3/2007.
Între timp, ca
urmare a presiunilor noastre,
MECT acceptã
semnarea
unei adrese
comune
minister –
federaþii
sindicale,
prin care
conveneam
prelungirea

contractului colectiv anterior. Ca
urmare a acesteia, MECT s-a adresat
MMFES pentru înregistrarea conformã a contractului. MMFES însã a
refuzat înregistrarea acestuia, sub
diferite pretexte ºi interpretãri legislative ale unor funcþionari care
efectiv îºi „dau cu pãrerea“ despre ce
ºi cum ar trebui sã mai facem.
Între timp, acþiunea civilã din
instanþã continua, corespondenþa
între instituþiile publice de asemenea, însã în final contractul nu a mai

fost înregistrat. Am revenit astfel la
MMFES cu rugãmintea de a clarifica
situaþia contractului nostru colectiv,
însã autoritãþile publice însãrcinate,
cu competenþe în domeniu, „plimbã” corespondenþa de la un birou la
altul, timp în care salariaþii din
învãþãmânt sunt, în cel mai grosolan
mod posibil, privaþi de un drept fundamental – dreptul la protecþie socialã ºi la negocieri colective.
În acest context am apreciat
oportun sã ne adresãm ºi Organiza-

Autoritãþile încalcã toate normele legale
1. art. 236 alin. 2 din Codul Muncii – „Negocierea colectivã este obligatorie,
cu excepþia cazului în care angajatorul are încadraþi mai puþin de 21 de
salariaþi.“
2. art. 3 alin. 2 din Legea 130/1996 – „Negocierea colectivã are loc în
fiecare an, .... .“
3. art. 12 Legea 168/1999 – conflictele de interese pot fi declanºate atunci când „unitatea refuzã sã înceapã negocierea unui contract colectiv de
muncã sau contractul colectiv de muncã anterior a expirat.“
4. art. 15 Legea 168/1997 – „ conducerea unitãþii are obligaþia de a
rãspunde în scris sindicatelor ...., în termen de douã zile lucrãtoare de la
primirea sesizãrii, ...“
5. art. 16 Legea 168/1999 – „În situaþia în care unitatea nu a rãspuns la
toate revendicãrile formulate sau, deºi a rãspuns, sindicatele nu sunt de
acord cu punctul de vedere precizat, conflictul de interese se considerã
declanºat.”
6. art. 17 Legea 168/1999 – „În cazul în care conflictul de interese a fost
declanºat în condiþiile prevãzute la art. 16 sindicatul ...sesizeazã Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, prin organele sale teritoriale – direcþiile
generale de muncã ºi protecþie socialã, în vederea concilierii.“
7. art. 41 alin. 5 din Constituþia României – „Dreptul la negocieri colective în
materie de muncã ºi caracterul obligatoriu al convenþiilor colective sunt
garantate.“
8. Convenþia OIM nr. 154/1981 privind promovarea negocierilor colective,
Convenþia OIM nr. 117 privind obiectivele ºi normele de bazã ale politicii
sociale, Convenþia OIM nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare ºi negociere colectivã ºi Convenþia OIM nr. 87/1948
privind libertatea sindicalã ºi apãrarea dreptului sindical.

þiei Internaþionale a
Muncii
(OIM).
Astfel, la 5
septembrie,
prin adresa
nr. 261/637/,
transmiteam
OIM solicitarea
noastrã de a intreveni urgent la
nivelul autoritãþilor
române. Prin aceeaºi adresã, am solicitat ºi cercetarea, dar
ºi antrenarea rãspunderii civile asupra funcþionarilor publici angajaþi ai autoritãþilor centrale, care au privat salariaþii din învãþãmânt timp de
aproape un an de drepturile
salariale ºi alte drepturi
specifice, care erau reglementate prin ceea ce ar fi trebuit sã
fie contractul colectiv de muncã
unic la nivel de ramurã învãþãmânt.

ALEGE FEN
Un nou
FENomen
sindical!
Un sindicat al
proFEsioNiºtilor!
e-mail: office@fen.ro
tel.: 021 / 337.11.40
fax: 021 / 337.01.17

