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Trãdare,
trãdare, trãdare.
De trei ori
trãdare.
SUB LUPÃ
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2007 – anul
trãdãrii miºcãrii
sindicale
2007 a fost un an al luptelor sindicale,
un an al descoperirilor dar ºi un an al
schimbãrii. Din punct de vedere sindical,
2007 a fost plin.

Peste 50.000 de salariaþi s-au aflat în grevã de avertisment
ªCOALA LU’

Gqzdaru

Protestele FEN au dus la
înregistrarea contractului
colectiv de muncã
Angajaþii din învãþãmânt afiliaþi Federaþiei Educaþiei Naþionale au protestat timp de douã
sãptãmâni faþã de nerespectarea legilor în vigoare ºi faþã de neînceperea negocierilor pentru
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stabilirea creºterilor salariale pentru anul viitor.
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MECT a premiat
olimpicii internaþionali
Reprezentanþii Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului au premiat elevii români laureaþi la concursurile internaþionale pe discipline. În cadrul galei
organizate la Palatul Naþional al Copilului, au fost recompensaþi cei 77 de olimpici care au obþinut în 2007
medalii de aur, argint ºi bronz sau menþiuni la
olimpiadele internaþionale sau regionale de matematicã, biologie, filosofie, chimie, fizicã, informaticã, astronomie, limba latinã ºi limba românã. De asemenea, au
fost premiaþi cei 93 de profesori care i-au pregãtit,
precum ºi cele 49 de ºcoli din care aceºtia provin.
Premiile acordate medaliaþilor la olimpiadele internaþionale sau regionale au fost cuprinse între 9.750
RON – premiul special pentru punctaj maxim ºi
medalie de aur ºi 2.000 RON – menþiune (sau diplome echivalente la competiþiile regionale). Pentru profesorul/profesorii care au pregãtit elevul/elevii se acordã
un singur premiu, în cuantumul cel mai mare prevãzut
pentru unul din elevii sãi/lor premiaþi. Pentru ºcoala pe
care elevul/elevii o frecventeazã sau au frecventat-o se
acordã câte un premiu, în cuantumul prevãzut pentru
fiecare elev premiat. Premiul se va utiliza pentru dotãri
destinate sprijinirii eficienþei procesului de învãþãmânt.
Fondul total de premiere alocat de MECT în acest
????? este de aproximativ 1.000.000 RON.

Remus Pricopie, noul secretar de
stat pentru învãþãmânt superior
Remus
Pricopie este,
începând de
la 20 noiembrie ac, noul
secretar de
stat pentru
învãþãmântul
supe-rior, din
cadrul
Ministerului
Educaþiei
Cercetãrii ºi
Tineretului.
Remus
Pricopie a fost
numit în funcþie, în urma deciziei premierului Cãlin
Popescu-Tãriceanu. Remus Pricopie a mai lucrat în
cadrul Ministerului Educaþiei în perioada 1996-2003
ca: inspector de specialitate al Direcþiei Învãþãmânt
Superior, purtãtor de cuvânt ºi director al Direcþiei
Comunicare, secretar general al ministerului ºi consilier al ministrului Educaþiei. Domnia Sa are o vastã
experienþã atât în domeniul educaþional, cât ºi în cel
instituþional, fiind în acest moment decan la ªcoala
Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative.
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Tel.: 021/337.11.40; 021/337.11.85
Fax: 021/337.01.17

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului a publicat la 13 noiembrie, pe
http://www.edu.ro/ (secþiunea Noutãþi),
documentele care reglementeazã miºcarea personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar ºi calendarul aferent
acestei miºcãri pentru anul ºcolar 2007 2008. Faþã de anul trecut, au apãrut ºi
unele noutãþi:  Nu se constituie catedre
vacante titularizabile pentru concurs cu ore
opþionale, exceptând unitãþile de
învãþãmânt cu un singur rând de clase,
unde se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-2 ore opþionale ºi unitãþile
de învãþãmânt/clasele cu predare în regim
intensiv/bilingv/în limbile minoritãþilor, în
care se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-4 ore opþionale.  În situaþia
lucrãrilor cu nota iniþialã între 4,50 - 4,99,
respectiv 6,50 - 6,99, inclusiv notele de
4,50 ºi 4,99, respectiv cele de 6,50 ºi
6,99 sau o notã cel puþin egalã cu 9,50,
nota finalã este cea atribuitã la
recorectare.  Beneficiazã de continuitate
pentru suplinire cadrele didactice calificate
cu statut de suplinitor, participante la concursurile naþionale de ocupare a posturilor
din iulie 2006 ºi/sau iulie 2007 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante în unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar din judeþele
pilot, sesiunea iunie-august 2006 ºi/sau
iunie-iulie 2007.  Întrucât în anul 2008
vor finaliza studiile primii absolvenþi ai ciclului de studii universitare de licenþã cu durata de trei ani, aceºtia pot ocupa posturi didactice în învãþãmântul preºcolar ºi preuniversitar obligatoriu, cu condiþia deþinerii a
minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregãtire psihopedagogicã oferit de departamentele pentru
pregãtirea personalului didactic. Personalul
existent în sistemul de învãþãmânt, care nu
deþine cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregãtire psihopedagogicã, este obligat sã le dobândeascã în
maximum 3 ani.Desfãºurarea concursului
naþional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile va
avea loc în data de 16 iulie 2008.
Repartizarea computerizatã pe posturile titularizabile a cadrelor didactice care au
obþinut minim nota/media 7,00, în ordinea
descrescãtoare a mediei oþinute la concurs, are ca termen data de 30 iulie 2008.

Salariul de merit
se acordã ... pe merit?
Scriam în numerele trecute despre problema acordãrii salariilor de merit. Un sondaj
efectuat printre profesorii care acceseazã site-ul forum.portal.edu.ro ne aratã cã
am avut dreptate. De multe ori nu cei mai buni profesori ajung sã primeascã acest
spor. Din cei 51 de respondenþi, 34 au votat cã în ºcolile unde predau salariile de
merit nu se acordã corect. Cei interesaþi pot accesa site-ul
http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=80754.
res1: Jumãtate din punctele ce se pot acorda pentru salariile de merit sunt date
pentru cei ce au „responsabilitãþi“ . Cu acest punctaj ei iau salariul de merit doar
pentru cã-s ºefi, ceilalþi nu pot ajunge la acest punctaj, nici dacã stau în cap. Unde
mai pui cã doar anumite activitãþi, cele aprobate de director sunt punctate. Asta
face ca în fiecare an aceeaºi oameni sã ia salariul de merit, eventual doi trei se
mai rotesc între ei.
bitzi82: Poate cã ar trebui sã se numeascã salariu de ne-merit. Cred cã denumirea
asta e mult mai adecvatã în unele ºcoli, din pãcate!
DYN: Sã vã spun una tare, ºi chiar sunt curios dacã se mai întâmplã undeva aºa
ceva sau dacã aþi auzit. La noi salariile de merit se dau oricum dar numai dupã performanþã (merit) nu, dar asta nu este tot, cei care primesc acest spor sunt obligaþi
sã împartã partea din salariu care ar reprezenta acest spor cu ceilalþi colegi indiferent de rezultatele acestora. Eu am refuzat sã fac acest lucru ºi de atunci nu am
mai primit nimic chiar dacã am avut rezultate bune. Precizez cã mare parte din
profesori sunt aproape de pensie ºi sau gândit sã împartã totul între ei: 2%, salariu
de merit ca sã nu aparã discuþii cã unii au de toate ºi alþii nu... trãiascã stimularea
performanþei în învãþãmântul românesc. P.S precizez cã am refuzat ºi sã primesc
cota parte de la marea împãrþealã.
Jan70: Nu ºtiu cum o fi la voi la ºcoalã dar la noi ...din câte am observat eu, fiecare
îºi face datoria, fiecare are rezultate „bune“ ( atât cât este posibil ºi dupã elevii pe
care-i avem), fiecare dintre noi ne îndeplinim „obligaþiile“ de serviciu ºi chiar mai
mult...Ar trebui sã spun cã o mare parte dintre colegi ( 25%) primesc gradaþie de
merit....Vreau sã spun cã nu vãd nimic rãu în existenþa acestei „rotaþii“ din moment
ce cu toþii muncim-unii mai mult azi, alþii mai mult mâine-dupã cum ne simþim inspiraþi de etapele educative prin care trecem cu elevii- pe cine nedreptãþim noi procedând astfel, n-am înþeles!!
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GHEORGHE ISVORANU

Preºedintele României
a înþeles cã educaþia trebuie
sã fie prioritatea 0 ºi pentru
cã a sprijinit apariþia
unui pact pentru educaþie

Str. Justiþiei nr. 65,
Sector 4, Bucureºti
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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.
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2007 – anul trãdãrii miºcãrii
sindicale din învãþãmânt
2007 a fost un an al luptelor sindicale, un an
al descoperirilor, dar ºi un an al schimbãrii.
Din punct de vedere sindical, 2007 a fost
plin. Mii de procese deschise, luãri de poziþie
care nu au convenit unora ºi altora, parteneriate ascunse cu Ministerul Educaþiei ºi nu în
ultimul rând o grevã de avertisment care a
fost boicotatã de liderii FSLI ºi FSI Spiru Haret. Boicotul încercat de monstruoasa coaliþie
PNL – Cornea – Isvoranu a eºuat lamentabil,
însã ne este din ce în ce mai clar cã încã din
trimestrul al IV-lea al anului trecut aceastã

alianþã a lucrat în detrimentrul oamenilor din
ºcoli. Cum toate problemele din învãþãmânt
sunt multiple, aceºti doi lideri, care ar trebui
sã apere interesele membrilor de sindicat, au
amuþit când a fost vorba de negocieri salariale, de tichete-cadou sau de deturnarea de
cãtre Executiv a circa 200 de milioane de
euro din bugetul alocat Educaþiei. Trebuie
spus însã cã prin luãrile de poziþie ale FEN,
unele jocuri ale monstruoasei coaliþii au fost
dejucate. ( D R A G O º N E A C º U )

Salariu mai mic
cu 5%
Totul a început încã din timpul negocierilor salariale pentru 2007, când FSLI,
organizaþie condusã de Aurel Cornea, a
fãcut un pas înapoi. Atunci, din cauza unor
jocuri de culise s-a pierdut o majorare de
5%. Mai precis, creºterea salarialã pentru
anul acesta ar fi fost mai mare dupã apariþia
Legii 490/2006, care acorda o majorare de
5% profesorilor în decembrie ºi care nu mai
putea fi retrasã în ianuarie. Astfel, dacã dialogul social ar fi avut un traseu normal, profesorii ar fi trebuit sã beneficieze de urmãtoarele majorãri: 5% de la 1 decembrie, 7%
de la 1 aprilie ºi 15% de la 1 octombrie. Însã,
profesorii au primit 5% de la 1 decembrie,
2% de la 1 aprilie ºi 15% de la 1 octombrie.
Dupã cum scriam ºi atunci în revista noastrã, pentru asta trebuie sã-i mulþumim domnului Hãncescu, lider al FSLI în judeþul
Ialomiþa (mai nou primvicepreºedinte
FSLI), care, împreunã cu ºeful lui, Aurel
Cornea, s-au luptat cu toate forþele pentru o
creºtere mai micã în învãþãmânt.
Nu ºtim încã ce au câºtigat aceºtia doi,
însã s-ar putea sã ne dumirim ºi de aceasta
în perioada urmãtoare (alegerile parlamentare, poate). Atunci, în ianuarie 2007,
spunem cã ne-am dat seama, însã prea târziu, de ce Aurel Cornea nu a ieºit în primplan ºi s-a mulþumit doar sã le cearã celorlalþi lideri la întâlnirea cu ministrul
Educaþiei ca anul acesta sã fie liniºte în
învãþãmânt.

Cu ajutorul unor lideri sindicali,

Guvernul vrea sã distrugã
negocierile colective
De luni întregi FEN cere sistematic atât Ministerului Educaþiei cât ºi primului-ministru negocirea salariilor pentru 2008. Rãspunsul a fost de fiecare datã
TÃCERE. Acum înþelegem de ce. Atitudinea trãdãtoare a liderilor Cornea ºi Isvoranu i-a încurajat pe guvernanþi sã sfideze cererile legitime ale FEN. Mai grav,
când FEN a declanºat grevele de avertisment, pentru a protesta, Cornea ºi Isvoranu a acuzat federaþia cã nu are motive serioase de protest afirmând cã în învãþãmânt situaþia este bunã ºi cã Guvernul ºi-a respectat angajamentele cu privire la creºterile salariale. Urmeazã acum, ca rezultat al acestei politici trãdãtoare, modificarea Legii Contractelor Colective prin care bugetarilor le va fi interzis sã negocieze drepturi salariale. Aºa se explicã de ce prin concursul nemijlocit
al liderilor Cornea ºi Isvoranu noi n-am mai avut Contract Colectiv valabil de
aproape doi ani ºi ori de câte ori FEN a solicitat negocierea contractului cei doi
s-au opus iar Cornea dezinforma salariaþii afirmând cã avem contract valabil.
„FEN va refuza sã-ºi mai expunã membrii sacrificiilor pentru a câºtiga drepturi
ºi pentru cei ce stau deoparte ºi se complac în minciunile ºi dezinformãrile lui
Cornea ºi Isvoranu, aºteptând ca alþii sã scoatã castanele din foc. FIECARE VA
AVEA CE MERITÃ!“, a declarat Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.

Monstruoasa coaliþie
Un ultim eveniment important din punct de vedere sindical care a
avut loc în 2007 a fost greva de avertisment declanºatã de Federaþia
Educaþiei Naþionale. Cu toate cã nu au vrut sã audã de protest, motivând
cã ei au o foarte bunã legãturã cu ministerul, Aurel Cornea ºi Gheorghe
Isvoranu au gãsit necesar sã împroaºte cu noroi în FEN. Acest lucru s-a
întâmplat în aceeaºi zi în care ºi MECT ieºise la „atac“ cu un comunicat.
Cã nu doreau protestul asta era lesne de înþeles, ce nu înþelegem noi este
cã nici mãcar nu au dorit sã se solidarizeze cu FEN. Mai mult, ei au gãsit
de cuviinþã sã se coalizeze cu Ministerul într-o campanie de denigrare atât
la adresa FEN, cât ºi la adresa preºedintelui FEN, Cãtãlin Croitoru. Asta
în condiþiile în care mai mulþi lideri judeþeni din FSLI ºi Spiru Haret au
susþinut protestele FEN, iar membrii simpli de sindicat au sunat ºi au
trimis felicitãri avertizând FEN în acelaºi timp de campania de denigrare
care are loc în ºcoli.

„Negocierea“ pachetului de legi
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 ºcolar, Legea învãþãmântului superior ºi Statutul personalului
din învãþãmânt – au fost negociate la un pahar

de bere ºi doi mici la Sinaia de trei dintre cele
patru federaþii sindicale. Singura care nu a
dorit sã ia parte la aceste negocieri a fost
Federaþia Educaþiei Naþionale. Trebuie spus
cã aceste proiecte de legi ar fi trebuit sã fie trimise Parlamentului încã de la începutul lui
septembrie, însã dupã unele informaþii nu vor
mai fi fãcute publice. Asta dupã ce ministrul
Educaþiei, Cristian Adomniþei, chiar a încercat
la mijlocul lunii octombrie sã le supunã dezba-

terii publice. Ministrul pregãtise tot, trimisese
invitaþii ºi anunþase evenimentul cu surle ºi
trâmbiþe, însã cu o searã înainte, potrivit informaþiilor noastre, a primit un telefon de la ºeful
sãu atât pe linie de partid cât ºi la Guvern, prin
care i s-a ordonat sã nu mai „arunce pe piaþã“
proiectele de acte normative. Chiar dacã legile
nu au mai apãrut, rãmâne întrebarea de ce
FSLI ºi Spiru Haret au negociat în detrimentul
oamenilor pe care ar trebui sã-i reprezinte.

didacticã, în cazul Isvoranu, nu ºtim, pentru
cã acesta oricum nu a mai luat loc la catedrã
de ani buni. Trebuie sã menþionãm cã la
sindicat nu existã vârstã de pensionare.
Astfel, domnul Isvoranu putea liniºtit sã ocupe funcþia de preºedinte ºi dupã pensionare.
ªi atunci, ne întrebãm cum poate învãþãmântul românesc sã fie reformat dacã
partenerii sociali se acoperã reciproc?! Cum
mai poate domnul Isvoranu sã mai apere
interesele membrilor lui de sindicat în
condiþiile în care a dat mâna cu reprezentanþii inspectoratului ºcolar pentru a primi
salariul de la ºcoalã, peste cel de la sindicat,
pentru încã un an?! Pentru cã tot vorbim de
imoralitate nu putem sã nu aducem aminte ºi
de cazul soþiei liderului de sindicat Marius
Nistor, preºedinte executiv FSI Spiru Haret.
La stabilirea degrevãrilor pentru anul ºcolar
în curs acesta a hotãrât sã o treacã pe lista cu
liderii care sunt scutiþi de orele la catedrã ºi

pe soþia lui, Ionela Nistor. Nu ºtim exact care
sunt motivele acestei alegeri sau dacã membrii simpli de sindicat au fost de acord, însã
din informaþiile primite pânã acum soþia liderului de sindicat nu are activitate sindicalã.
O fi fost degrevatã doar pentru cã este soþie
de preºedinte executiv? Cert este cã în momentul în care adjuncta domnului Nistor de
la sindicatul bucureºtean, condus de acesta, a
început sã punã întrebãri legate de aceastã
situaþie, precum ºi de modul în care se cheltuie banii sindicatului, ea a fost destituitã pe
loc. Este vorba de o liderã care exclusiv prin
activitatea sa a adus peste 1.000 de membri
în acest sindicat. De altfel, majoritatea acestora au pãrãsit sindicatul condus de Nistor
dupã ce au aflat cele întâmplate. Din pãcate,
mai sunt încã mulþi cei ce nu cunosc adevãrul
ºi sunt în continuare folosiþi ca monedã de
schimb pentru bunãstarea unor lideri de teapa lui Isvoranu ºi Nistor.

Compromisul Spiru Haret
Cã multe persoane din rândul sindicatelor ºi din plan politic pot fi ºantajabile o
ºtim cu toþii. Însã, când aceºtia reprezintã
interesele personalului din învãþãmânt,
domeniul cel mai important pentru viitorul
acestei þãri, apar mari probleme. În acest caz
se aflã conducerea FSI Spiru Haret. Dacã au
fost sau nu ºantajaþi de guvernanþi nu ºtim,
însã credem cã prin deciziile luate, ei singuri
s-au pus la dispoziþia conducerii actuale.
Pentru a vã împrospãta memoriile vã aducem aminte cã la începutul acestui an, în
perioada în care în judeþe se stabilea continuitatea, la Iaºi actualul lider al Federaþiei
„Spiru Haret“, Gheorghe Isvoranu, a cerut
prelungirea activitãþii. Dacã aceastã solicitare
este sau nu moralã rãmâne la latitudinea dvs.
sã decideþi, însã cum spuneam ºi atunci, cererea liderului sindical a fost ilegalã. Potrivit
actualelor reglementãri liderii de sindicat (de
la sindicatele de peste 2.000 de membri)

sunt scutiþi de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii de a þine ore. Astfel, ei primesc
salariul de la minister fãrã a mai presta activitate didacticã. În plus, pe toatã perioada cât
sunt lideri catedra lor este rezervatã,
neputând fi scoasã la concurs. Mai precis, pe
locul liderului de sindicat poate fi încadrat
doar un suplinitor. În acest fel Statul plãteºte
pentru norma respectivã de douã ori: o datã
pe liderul sindical degrevat de normã ºi încã
un salariu pentru profesorul care suplineºte.
Revenind la cazul liderului de sindicat
Gheorghe Isvoranu, acesta, cu toate cã trebuia sã iasã la pensie, a solicitat Inspectoratului ªcolar al Judeþului Iaºi continuarea
cu încã un an a activitãþii didactice. Totuºi, în
conformitate cu legea pot primi prelungire
cadrele didactice cu rezultate deosebite în
activitatea didacticã ºi care sunt absolut
necesare ºcolii tocmai pentru valoarea activitãþii didactice efectiv prestatã. Care activitate

noiembrie-decembrie

2 0 07

ªCOALA
româneascq

ºcoala gãlãþeanã

4

Tezele cu subiect unic,
dãunãtoare performanþei
din învãþãmânt
Sindicaliºtii din Educaþie contestã eficienþa tezelor cu subiect
unic. Conducerea Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar (SIP) Galaþi, afiliat la Federaþia Educaþiei Naþionale (FEN), este de pãrere cã noua
metodã de admitere la liceu nu este
una relevantã ºi cu atât mai puþin nu
va duce la o performanþã a sistemului de învãþãmânt în România. Liderul Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi, Valeriu Diculescu,
contestã modalitatea de trecere de la
un învãþãmânt la altul, în speþã de la
gimnaziu la liceu prin teze unice.
„Profesorii nu vor putea fi corecþi în
evaluarea propriilor copii, în condiþiile în care sunt 166 de centre de
examen în tot judeþul. Înseamnã cã
vor fi 166 de cântare ºi oricât de
corecþi s-ar dori sã fie, nu vor putea
fi toþi corecþi în evaluãri. ªcolile îºi

Mitica Dudãu, inspector ºcolar
adjunct, ISJ Galaþi
vor urmãri propriile interese“, este
de pãrere liderul SIP Galaþi, care
este oarecum sceptic în ceea ce priveºte imparþialitatea cadrelor didactice, în condiþiile în care elevii, pe
parcursul celor douã ore de concurs,
vor fi supravegheaþi de proprii profesori. „Fiind supravegheatã teza de
oamenii din ºcoalã de acolo ºi orice
ºcoalã fiind evaluatã ºi prin numãrul
de absolvenþi care au intrat la liceu,
este evident cã apar interesele salariaþilor, a profesorilor de acolo sã ajute cât de cât elevii ca sã obþinã rezultate bune. În condiþiile în care nu vor
obþine rezultate bune, se vor trezi
citaþi în materialul de analizã a
Inspectoratului ªcolar cã nu au avut
rezultate, se trezesc cã sunt sancþionaþi, cã li se taie premierile, cã nu
mai primesc salarii de merit ºi toate
astea pentru cã nu au un procent
bun înregistrat în urma acestor teze.
ªi astfel, profesorii vor fi tentaþi sã îºi
ajute proprii elevi ºi apare urmãtoarea situaþie anormalã: la ºcolile
serioase, profesori care îºi fac datoria corect, nu permit astfel de „manevre“, elevii buni de acolo vor intra
la licee mai puþin performante ºi
locurile de la liceele performante vor
fi luate de copii de la ºcolile mai
slabe care au fost ajutaþi“, a precizat,
oarecum revoltat, reprezentantul
SIP Galaþi. În replicã, inspectorul
ºcolar adjunct din Cadrul Inspecto-

ratului ªcolar Judeþean Galaþi spune
cã dacã lucrurile vor merge bine,
atunci nu vom avea cântare diferite
„Este exact acelaºi cântar! Sunt aceleaºi subiecte, aceleaºi bareme de
corectare ºi corectarea se va face în
centre de corectare. Avem însã suspiciuni în legãturã cu obiectivitatea
celor care participã la supraveghere.
Noi ne-am propus ºi sperãm sã
reuºim sã realizãm o monitorizare
atentã a desfãºurãrii tezelor, dar cu
un efort formidabil. Probabil cã la
Galaþi vom avea un rezultat cât mai
aproape de cel normal“, susþine Miticã Dudãu. Cu toate acestea Dudãu
recunoaºte cã vor fi mobilizaþi de 5
ori mai mulþi profesori sã participe
la aceste lucrãri. La fel de mulþi
oameni vor participa ºi la corecturã,
ceea ce va implica cheltuieli de deplasare mai mari. În schimb, se mizeazã pe o economie deoarece nu vor
mai fi deplasaþi elevii. Întrebat dacã
profesorilor le convine acest lucru
Dudãu spune sec: sunt sarcinile învãþãmântului ºi trebuie sã le ducã la
bun sfârºit. Fac o treabã în plus, pe
care cei mai mulþi dintre ei ar fi fãcut-o oricum. Practic, este o muncã
nu în plus, ci în alte condiþii decât
ºi-o stabilesc ei. Probabil cã toate
aceste eforturi s-ar diminua consistent dacã n-am avea suspiciuni în
legãturã cu obiectivitatea oamenilor.
„Din pãcate, în România orice om
care este pus sã coordoneze ceva îºi
permite uneori sã creadã cã este un
fel de Dumnezeu ºi se mai poate
abate de la reguli. Profesorii vor fi
tentaþi sã-ºi ajute elevii. Noi vom
încerca sã inhibãm astfel de tendinþe. Vom avea în fiecare unitate
ºcolarã un monitor, care sã nu permitã abaterea de la reguli. Mizãm ºi
pe faptul cã oamenii noºtri vor fi cinstiþi. Suntem de acord cã nu poate fi
100% obiectivitate, dar mã aºtept la
un procent mare de obiectivitate din
partea colegilor, plus un spor de
obiectivitate pe care-l aduce monitorizarea“, mai spune adjunctul de la
ISJ Galaþi. Dudãu a lansat ºi un
avertisment: „Astã-varã, la teza cu
subiect unic din mai, unii profesori
de la ºcolile mai slabe au încercat sã
iasã bine ºi în loc sã obþinã salarii de
merit aºa cum se aºteptau dupã
rezultatele bune, au obþinut «0»
salarii de merit pentru cã acolo unde
am reuºit sã dovedim cã lucrurile nu
au fost în regulã consiliul de administraþie al ISJ a decis sã nu primeascã în anul urmãtor salarii de
merit. Alte mãsuri de sancþionare nu
puteam sã luãm pentru cã nu aveam
temei legal“, a mai spus Miticã
Dudãu. Aceastã lipsã de obiectivitate
se va înregistra în special în mediul
rural. Surprinzãtor, am constatat
de-a lungul anilor cã doar 10% din
locurile de la liceele din oraº sunt
râvnite de elevi din mediul rural.
Ceea ce ne face sã credem cã elevul a
devenit conºtient cã dacã este slab ºi
nu-ºi cunoaºte lungul nasului, clacheazã foarte repede.

Sistem de valori
distorsionat
Sindicaliºtii din Educaþie sunt
de pãrere cã în felul acesta sistemul
de valori va fi cu siguranþã distorsionat. „ªi pãrinþii sunt împotriva
acestui sistem ºi în general cei care
refuzã sã apeleze la pile ºi la relaþii
pentru a obþine copilului note cât
mai bune la teze ºi, implicit, o medie
frumoasã în urma tezelor cu subiect
unic“, a mai declarat Valeriu Diculescu. Sindicaliºtii din cadrul SIP,
afiliat la Federaþia Educaþiei Naþionale, susþin cã cel mai bun sistem de
trecere de la un învãþãmânt la altul
este ca fiecare liceu sã îºi analizeze
propriul sistem de selecþie „ºi atunci
chiar nu vom avea nimic împotrivã
ca liceele sã primeascã elevii în funcþie de media tezelor unice, dacã ei
considerã cã acesta este un sistem“.
Conducerea SIP este de pãrere cã
sunt ºi licee care vor sã facã performanþã ºi în aceste condiþii vor adopta propriul criteriu de selecþie în rândul candidaþilor. „Sunt de acord ca
fiecare liceu sã-ºi stabileascã propriul sistem de selecþie în funcþie de
þinta fiecãruia ºi de performanþele
pe care vor sã le atingã“, a mai precizat liderul SIP. Pãrerea sindicalistului gãlãþean este împãrtãºitã ºi de
directorul celui mai prestigios liceu
gãlãþean: „Colegiul Naþional Vasile
Alecsandri“. „Trebuie sã ajungem ºi
noi, ca-n toatã Europa, la educaþia
pânã la 16 ani, care trebuie sã se termine cu un sistem de examinare
care sã se constituie în finalizarea învãþãmântului obligatoriu. Deocamdatã noi suntem la o perioadã intermediarã, când la clasa a 9-a, în loc
de clasa a 11-a trebuie sã se facã o
triere pentru a se începe liceul esteuropean. Deci, din acest punct de
vedere, tezele cu subiect unic reprezintã o necesitate. Problema se pune
puþin diferit din alt punct de vedere.
Nu ºtiu în ce mãsurã oamenii ºcolii,
pãrinþii, dar în special elevii sunt
pregãtiþi pentru o asemenea etapã.
Cred cã aceastã probã ar trebui
dublatã de o anumitã independenþã
a liceelor în a-ºi asigura admiterea în
clasa a 9-a. Nu trebuie sã ne facem
probleme deosebite pentru cã pãrinþii ºi elevii ºtiu foarte bine ce vor ºi
despre ceea ce îºi permit! În momentul în care pe lângã aceastã evaluare naþionalã se introduce descentralizarea admiterii în unitãþile
liceale ºi o raportare cãtre comunitatea socialã prin mass-media, lucrurile se simplificã. Pentru cã pãrinþii vor vedea care sunt ºcolile cele
mai bune ºi se va face selecþia. Deci
ne mai trebuie câþiva ani ca sã schimbãm mentalitãþile“, afirmã Cezar
Gaiu, directorul CNVA. ªi Miticã
Dudãu admite cã ar fi necesar un
asemenea sistem ºi este convins cã
el va fi adoptat odatã cu noul pachet
legislativ iniþiat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. El crede cã în acel
moment nu vor mai fi probleme cu
repartizarea copiilor într-un ciclu

Valeriu Diculescu, preºedinte SIP Galaþi
superior dupã clasa a 8-a pentru cã
ciclul gimnazial s-ar termina la
sfârºitul clasei a 10-a.

Descentralizare,
descentralizare,
dar sã ºtim ºi noi!
Conducerea SIP s-a mai arãtat
nemulþumitã deoarece, în opinia sa,
acest sistem al tezelor unice contrazice un principiu pentru care actualii
guvernanþi fac mare tapaj, ºi anume
descentralizarea. „Asistãm în schimb
la o centralizare excesivã, mult mai
mare decât cea de pânã acum. Vor
da elevii niºte teste venite de la Bucureºti, vor fi centralizaþi într-o bazã
de date la Bucureºti, sunt repartizaþi
în calculator la ºcoalã tot din Bucureºti ºi apoi noi aici, la nivel local,
vom fi nevoiþi sã facem un transfer
pentru cã elevul are posibilitatea sã
bifeze mai multe opþiuni ºi numai
orientare ºcolarã nu se numeºte
aceea. Sistemul acesta are o mulþime
de puncte slabe“, a mai adãugat Valeriu Diculescu. Miticã Dudãu spune
însã cã subiectele trebuie sã vinã de
la Bucureºti pentru cã acolo se ºtie
cel mai bine situaþia din judeþe. „În
realizarea subiectelor sunt implicate
cadre didactice din toatã þara care
realizeazã niºte sarcini de lucru
dupã care altcineva se ocupã de
asamblarea lor în aºa fel încât pe o
structurã prestabilitã sã iasã subiecte de nivel mediu de dificultate. Vedeþi dumneavoastrã, înainte de ’90
aveam orientare ºcolarã ºi se intra
fãrã medie, încât elevii mei reuºeau
pe unde le era locul. Pânã la urmã
este important sã-ºi aleagã corect
traseul în aºa fel încât sã corespundã
posibilitãþilor lui.
Aici apar problemele pentru cã
vor mai fi mulþi profesori care vor da
indicaþii greºite, sau mulþi pãrinþi
care nu vor accepta indicaþiile corecte ºi ne trezim cã toþi vor sã se
ducã la un liceu ºi nu vor la altele. În
condiþiile acestea numai orientare
ºcolarã bunã nu este. De aceea cred
eu cã se compenseazã riscul de a te
duce la o ºcoalã bunã ºi de a pica cu
riscul de a aluneca pe baza unei
repartiþii fãcute pe calculator“,
spune Miticã Dudãu. Pãrerea este
îmbrãþiºatã ºi de directorul CNVA.
„Subiectele trebuie sã vinã de la centru pentru cã trebuie fãcutã o evaluare la modul general. Anul trecut,
când s-a dat prima dat teza unicã,
profesorul meu de matematicã a

spus cã le-ar fi dat un subiect de
douã ori mai dificil. Acest subiect nu
a fost rezolvat ca sã se ajungã la nota
5 decât în 16% din ºcoli. Deci se observã un subiectivism. E normal ca
la nivel naþional sã se ºtie cam care
este nivelul de pregãtire al generaþiei
respective. Este normal sã existe o
evaluare centralizatã a nivelului de
pregãtire, dar ea trebuie dublatã de
o independenþã a unitãþii liceale în
funcþie de strategia ei. Dacã pentru
CNVA tezele cu subiect unic ºi
media generalã pot servi ca un criteriu orientativ, cunoscându-mi
genul de activitate pot sã solicit la
rândul meu ca sã se mai dea un test
de inteligenþã sau de perspicacitate,
pentru cã eu am nevoie de copii cu
perspicacitate ºi nu de copii dopaþi.
Nu acelaºi lucru îl va cere de exemplu cel de la Liceul Metalurgic,
care-ºi doreºte alt tip de elev. Eu
sunt convins cã din cele 33 de licee
din Galaþi, doar 7-8 îºi vor stabili
niºte criterii speciale de admitere“,
spune Cezar Gaiu.

Teza unicã, bunã,
dar nu acum!
Chiar dacã a avut o serie de argumente în favoarea introducerii
sistemului de teze cu subiect unic,
Miticã Dudãu crede cã în viitor se va
reveni la testele naþionale. „Deocamdatã ministerul a dat un ordin ºi noi
trebuie sã-l punem în aplicare. Vom
vedea ce efecte va avea. Dacã efectele nu vor fi cele aºteptate, probabil
cã se va reveni la testele naþionale
sau se va gãsi o altã soluþie“, explicã
inspectorul ºcolar adjunct. Directorul CNVA, Cezar Gaiu, merge mai
departe ºi spune cã în curând îºi va
face simþitã prezenþa ceea ce se numeºte „autoselecþie“. „Elevul care nu
se simte în stare nu vine. Elevul care
ºtie cã sistemul de solicitãri este
foarte mare nu vine! Cred cã pericolul va fi mai degrabã la liceele din categoria a doua sau a treia. Elevul nu
vine la CNVA decât dacã ºtie cã poate sã se descurce. În opinia mea,
testele naþionale ar mai fi trebuit
prelungite încã 4-5 ani, perioadã în
care întregul sistem profesori-elevi
se eroda în aceastã nouã evaluare
naþionalã. Eu cred cã în învãþãmânt
nu se rupe pisica, toate partidele trebuie sã gândeascã o reformã pe minimum 20 de ani“, a concluzionat
Cezar Gaiu.
 BOGDAN NISTOR
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Moda simpozioanelor
Ecouri ale cadrelor didactice (http://www.didactic.ro/stiri-nid_5276-moda-simpozioanelor)
triobcatialexia comenteaza (2007-11-18 11:27:03):

FELICITARI! Ati pus punctul pe „i“!

Intotdeauna ma pregatesc temeinic si lucrarile
abordeaza teme de actualitate si... din experienta
proprie.

ro_pavel comenteaza (2007-11-18 11:29:31):

Adevar ati grait! Numai ca, in conditiile date,
consider benefic acest schimb de experienta. De
ce? Daca numai 10% isi respecta maseria, ba
chiar o iubesc, vor trimite materiale demne de
luat in seama, nu compilatii sau dovezi ale neseriozitatii. Atunci, castigul este al tuturor celor implicati. Cred ca aceasta activitate ar mai intra la categoria CAR /fisa de punctaj... pentru impatimitii
de simpozioane prin corespondenta. Ce sa-i faci?
Cine sa plateasca deplasarile? Singurul lucru
ingrijorator este faptul ca nu se stie in ce masura
exista acel fitru/comisie de selectie.Daca incercati
si reusiti experimentul cu referatul fiului ...se va
demonstra teza dumneavoastra. Fara suparare,
daca nu noi, atunci cine?
tim_unltd comenteaza (2007-11-18 11:38:54):

un articolo de bun simt! anul trecut am participat la 2 simpozioane... in aceeasi zi... tare, nu?
unul national si unul international. cum o elementara lege a fizicii(dar si bunul simt) afirma ca
este imposibil sa te afli in 2 locuri, in acelasi tipm,
trageti dvs. concluziile... o zi buna... traiasca simpozioanele! :))
loretana comenteaza (2007-11-18 12:53:17):

Dar cine ne-a adus in starea asta?
Cei de *sus... in loc sa verifice munca la clasa verifica hartiile...
vasilev comenteaza (2007-11-18 13:08:27):

Articolul este excelent si pune punctul pe i.
Dar cine ia taurul de coarne pentru a intra in normalitate? Cred insa ca am si uitat ce inseamna
normalitate.
gogu001 comenteaza (2007-11-18 14:04:49):

Adevaratii dascali nu trimit referate de doi
bani. Din respect pentru persoana lor studiaza,
creaza,impartasesc din propria lor experienta. Sa
nu intelegeti ca sunt adeptul hartogariilor ,,punctelor cu orice pret“, dar nu vad, zau, alt criteriu de
departajare. Cei ce scriu, trimit, platesc sunt mai
harnici decat ceilalti. Chiar daca ,,se inspira“ au
meritul de a selecta,de a sintetiza... Cine munceste acasa, nu cred ca sta degeaba in clasa.
ghiurca_sorina67 comenteaza (2007-11-18 16:19:50):

Stiti, am ramas chiar „masca“ anul trecut,
cand am vazut ce punctaje au unii la un dosar
pentru salar de marit!-si activitatea din scoala nu
este chiar laudabila. Anul acesta , daca incerc sa-mi
fac si eu dosar, nu ma ridic la punctajul unora.
Am realizat si eu, dar numai eu cu munca , creatia, si efortul meu, ceva caiete metodice, sau auxiliare, reviste, toate cu acte in regula, dar mi se
dau pentru 5 lucrari, atatea auxiliare am, 10
puncte. Nu mai bine mergeam la 5 simpozioane
si faceam punctele mult mai usor? (Cei care au
vazut materialele mele pot comenta valoarea lor!)
iar de gradatie de merit nici nu poate fi vorba:
,,aceasta se ia numai de noi, cei care lucram cu
inspectoratul“. Vi se pare normal??? Verifica
cineva cate lucrari de la un simpozion seamana
unele cu altele? Cu regret, sorina
flor_03 comenteaza (2007-11-18 18:34:43):

Dupa parerea mea, nu-i rau de loc sa participi
la un simpozion. Da-le incolo de puncte ca nu
merge cineva la simpozion doar pt puncte! si mai
sunt si oameni seriosi care-si fac singuri lucrarile
si daca nu pot ajunge in ziua respectiva ,nu vad de
ce sa fie criticati
cdiasimi comenteaza (2007-11-18 21:19:45):

Felicitari! Si eu particip la simpozioane si
comunicari si pot spune ca este foarte greu.

inapaulet comenteaza (2007-11-19 14:44:12):

Citind rindurile din minunatul eseu ma reinfurii si-mi zic, ca de fiecare data, cine apreciaza
corect munca bruta cu copiii? nu mai exista
respect pentru munca pe care fiecare cadru
didactic o depune in fiecare zi la catedra
sau in mijlocul copiilor. eu sint educatoare, am
terminat o facultate pe care am facut-o din pura
placere, mi-am dat gradele didactice, am participat la tot felul de simpozioane si prefectionari
platite sau neplatite.trag linie si realizez ca marea
mea mindrie e tot ca am trimis la scoala copii
foarte bine pregatiti (n-am spus-o eu, au spus-o
invatatorii care i-au preluat). faptul ca i-am
socializat scotindu-i la tot felul de evenimente si
pregatindu-i atit pe copii, cit si pe parinti pt. viata
scolara mi se pare ca am realizat ceea ce este
important. din nefericire, accentul nu va cadea
niciodata pe valoare, ci pe hirtoagele pe care le
adunam in fiecare zi in portofolii :(
soniaopait2006 comenteaza (2007-11-19 18:19:19):

Este bine cã s-a pus în discuþie acest lucru ºi
cã astfel se vede ºi jumãtatea plinã ºi cea goalã a
paharului pe care ni-l oferã organizatorii de SIMPOZIOANE. Da, trebuie o selecþie realizatã la
nivelul de la care se aprobã aceste activitãþi; o
simplã evaluare pornind de la tradiþia în domeniu, nr. de participanþi, finalizarea acþiunii,
impactul asupra actului instructiv-educativ etc.ar
da continuitate sau ar „înmormânta“ o astfel de
iniþiativã. Dar SÃ NU ARUNCÃM CU NOROI în
ceea ce se încercã sã se facã bine. Ca ºi facultãþile,
masteratele, doctoratele, perfecþionãrile de orice
fel au ºi laturi discutabile...dar, oare trebuie sã le
respingem“drept medicamente amare“ uitând de
efectul lor de „însãnãtoºire“? Nu suntem mai
deºtepþi decât alþii! Suntem, studenþi la bãtrâneþe,
autori de tot felul de materiale, organizatori de...
ºi participanþi la simpozioane. Vrem sã fim alãuri
în aceste „încercãri“ pentru a rezolva multe din
problemele cu care ne confruntãm în ºcoalã.
Vrem sã învãþãm sã fim competitivi ºi sã-i facem
pe elevii nostri sã fie competitivi. Personal, nu
cunosc nici un coleg care sã fi participat la activitatile acestea de perfecþionare ºi care sã nu aibã
rezultate la clasã.Pot numi însã persoane care se
bat în piept cu munca depusã în clasã dar uitã sã
precizeze câþi dintre elevii lor fac meditaþii sau de
ce nu participã cu aceºtia la concursurile unde-ºi
pot dovedi calitãþile... Pentru munca în clasã
primim salarii, care pot fi ajustate de cãtre consiliile de administraþie în funcþie de rezultate.
Salariile,gradaþiile, premiile se dau pentru acel
„ceva în plus“.
dr_letter comenteaza (2007-11-19 23:23:40):

Ma bucur ca articolul meu a starnit atatea
comentarii. Va multumesc pentru interes si, cu
tot respectul pentru profesionistii adevarati (pe
care incerc sa-i incurajez sa iasa din tacerea lor
modesta), va rog sa percepeti si nuanta de pamflet. E dictata de lumea in care traim! Ma plec in
fata muncii nevazute, tacute si daruite pe care o
observ de prea multe ori sufocata de „tupeul“ hartiilor „prefabricate“ si ma simt datoare sa o apar.
Multumesc dascalilor pasionati de meseria lor
pentru ca nu abdica de la crezul lor, desi se inventeaza zilnic metode din ce in ce mai „subtile“ pentru a ii face sa construiasca idealul educational al
politicianului roman: PROSTUL PERFECT.
Inca o data multumiri si va astept in continuare
comentariile.
Autoarea
Puteþi discuta în continuare pe internet
accesând link-ul: http://www.didactic.ro/
forum/viewtopic.php?p=92358#92358

noiembrie-decembrie
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Unde-s mulþi,
prostia-i mare!
Românii au
descoperit lucrul în
echipã, acum, la 17
PROF .
ani dupã ce acesta
CORINA DUMITRU
era ridicat la rang
de obligaþie, amintindu-ºi de vorba din strãbuni
care spune cã „Unde-s mulþi, puterea creºte“.
Numai cã nu ºi-au pus câteva întrebãri esenþiale: cum trebuie sã fie cei mulþi? (proºti, deºtepþi,
ºmecheri?) ºi de ce fel de putere e vorba? (fizicã,
moralã?). Dar cum nouã nu ne stã în fire sã filozofãm prea mult ºi mai ales sã ne punem întrebãri, echipele s-au constituit rapid ºi s-au pus
pe treabã. Care-i treaba, însã?
Treaba este scrierea ºi publicarea rapidã a
unor aºa-zise culegeri cu propuneri de teste
pentru tezele cu subiecte unice, acum cât ele
reprezintã o noutate pentru pãrinþii disperaþi
de mult prea desele schimbãri fãcute de minister ºi când aceºtia sunt dispuºi sã „investeascã“
ceva mai mulþi bani în viitorul odraslelor,
uitând cã de carte ai parte, dacã ai ºi un profesor bun la clasã.
Astfel cã piaþa a fost brusc invadatã de cãrþulii care nu fac decât sã compileze ceva teste, sã
însãileze un barem de corectare ºi sã mai
adauge programa (din care oricum elevii nu pot
pricepe mare lucru, ea fiind un instrument de
lucru mai ales pentru profesori!) ºi din a cãror
mare de… prostie de-abia scapã timide lucrãrile
unor profesioniºti. Oricum, aceºtia nu prea
apucã sã le publice în timp util, cãci sunt
conºtienþi de implicaþia unui „nume scris pe-o
carte“ ºi doresc sã ofere elevilor un sprijin, nu sã
le scoatã banii cu japca din buzunar!
Nici aºa n-ar fi nenorocirea prea mare,
dacã testele ar fi formulate corect (pentru necunoscãtori existã ºi un domeniu al pedagogiei
care se numeºte Evaluarea ºcolarã!), conform
cerinþelor programei ºi, mai ales, pe înþelesul
unui copil de 13-14 ani.
Sã luãm un exemplu grãitor: Tezã cu
subiect unic – Sugestii de subiecte (Clasa a VIIa – semestrul I), coord. Rita Cîntiuc, Ed. Nomina, Piteºti. Cartea conþine programa ºi 25 de
teste, cu rezolvãrile ºi baremele de corectare,
elaborate de 12 (!!!) autori (Aniºoara Burlea,
Gabriela Ciubotaru, Sextilia Crãciun, Liliana
Firaºcu, Lygia Ignat, Nicoleta Kuttesh, Ana
Mihai, Anca Oprea, Elena Paicu, Otilia Paicu,
Ancuþa Voievod) – la un calcul simplu cam
douã teste de cap de intelectual. Dupã numãrul
de autori, despre care cititorul neavizat nu are
nicio informaþie (ce sunt, ce pregãtire au, ce
rezultate ºi mai ales ce funcþii au prin inspectorate sau pe la alte organe de distribuire cu
de-a sila a materialelor auxiliare) s-ar spune cã
testele trebuie sã fie elaborate impecabil. Un
profesor bun de românã elaboreazã un test în
maximum douã ore, deci autorilor nu le-a luat
probabil mai mult de douã zile sã „creeze“ teste
cu formulãri limpezi ºi soluþii pe mãsurã.
La un prim contact al elevilor cu cartea –
stupoare! Testele conþin structuri diferite
(unele au douã pãrþi, testele 1-5, altele trei,
testele 6, 7, cu numãr diferit de itemi ºi modalitãþi diferite de notare), iar unele cerinþe nu se
regãsesc în programa clasei a VII-a pentru tot
anul, necum pentru semestrul I (contrageri,
expansiuni, felul subordonatelor, construcþii de
fraze care sã conþinã subiective introduse prin
de etc. – v. teste 5, 6, 7). Nu-i nimic, în febra
creaþiei se mai pierd din vedere mici amãnunte,
cum ar fi conþinutul programei sau chiar ortografia („cercul deistorie – sic!, scri-e-i – sic!,
„scrie o compunere cu titlul Copiii ºi bunicii în
care sã povesteºti…“ p 48 – fãrã ghilimele, italic
sau altã marcã a titlului)! Poate banii nu sunt
aruncaþi de pomanã. Autorii îi pot ajuta pe copii
sã se adapteze mai bine mediului social ºi,
prinºi de febra economiei de piaþã, sã le cearã sã

redacteze scrisori de afaceri (citez din rãspunsul propus de autori la partea a II-a a testului 3,
ce valoreazã 32 de puncte: „Puteþi conta pe discreþia operaþiunilor noastre. Posesoarea fondului nu va fi înºtiinþatã de originea creditului ºi
nu va fi avizatã de existenþa lui pânã la data doritã de dumneavoastrã.“) Unde-or fi copilãreºtile scrisori din vacanþã, familiale sau amicale?
Chiar credeþi, doamnelor autoare, cã un
copil de 12-13 ani e în stare de aºa ceva? Aþi
intrat vreodatã la clasã? ªtiþi ce limite are
vocabularul ºi exprimarea unui copil normal de
clasa a VII-a??? Câþi copii credeþi cã ºtiu cã
cerul este „un arbore foarte înalt din familia
fagaceelor“ (sugestie de rãspuns la testul 6 –
omonimia cuvântului cerul)?
Formulãrile rãspunsurilor „bagã în ceaþã“
ºi un adult, darmite un copil, care dupã asemenea lecturi numai drag de limba ºi literatura
românã nu prinde. Probabil însã cã „ceaþa“ este
starea preferatã a semidocþilor ce pot da astfel
de sugestii de rãspuns pentru clasa a VII-a:
– „personificarea animã inanimatul“; „aflat
într-o posturã contemplativã, eul liric pare
copleºit de priveliºtea grãdinii“ ( p.21 );
– „Utilizeazã ºi cel puþin douã procedee diferite de expresivitate, având în vedere cã urmeazã sã realizezi nu numai o descriere artisticã de naturã, ci sã conferi textului ºi un caracter confesiv/persuasiv.“ (p.29);
– „În debutul fragmentului, autorul realizeazã o expoziþie (sic!) în care descrie atmosfera…“ (p. 45)
– „Rãspuns personal. Vã recomandãm urmãrirea unor texte literare care au la bazã
descrierea expresiv-literarã de tip tablou.“ (testul 14, subiectul II la care se cere realizarea unei
compuneri de 10-15 rânduri în care sã se
descrie un peisaj care te-a impresionat). Poate
câteva titluri ºi câþiva autori ar fi ajutat elevii
mai mult sau 1-2 exemple de descrieri fãcute ca
model? Sau aºa scapã doamnele autoare de
sarcinile neplãcute, care mai cer ºi efort intelectual?
– „precizeazã o imagine acusticã“ (în loc de
auditivã – termenul nu existã în niciunul dintre
manualele de limbã românã aprobate de
MEdC!)
– La testul 7, cerinþa 13: „Construieºte un
posibil deznodãmânt al întâmplãrii în maximum 5 rânduri“ – întâmplarea este prezentatã
într-un fragment de text din I.A. Bassarabescu,
Moº Stan, iar la sugestia de rãspuns se precizeazã: „ATENÞIE! Ar trebui sã citeºti integral
textul lui Bassarabescu.“ Adicã elevul sã spunã
în examen: „Mã scuzaþi, pot sã mã duc la bibliotecã sã citesc textul integral?“
ªi ca sã existe ºi „cireaºa“ pe tort, la testul
10, la partea a II-a, i se cere elevului sã realizeze
o compunere de 20-25 de rânduri (scrise de
mânã, nu?), iar sugestia de rãspuns este o compunere de 52 (cincizeci ºi douã!!!!) de rânduri
tipãrite!
Cu siguranþã, însã, cã nici elevii, nici
pãrinþii, habar nu au de aceste amatorisme
didactice pentru care ar fi sancþionat ºi un student la modulul de practicã pedagogicã. În lipsa
unor orientãri ferme ºi profesioniste, piaþa va
continua sã fie inundatã de astfel de „colaje“
nereuºite, pe care din pãcate le distribuie cu
sârg metodiºti ºi inspectori la fel de incompetenþi ca ºi cei care au produs aceste maculaturi
didactice.
Propun de aceea tuturor specialiºtilor ºi
practicienilor profesioniºti o campanie de
informare a publicului cumpãrãtor, deoarece
efectele distructive sunt incomensurabile ºi pe
termen lung.
Pânã atunci, feriþi-vã de culegerile care au
mai mulþi autori decât pagini, cãci „Unde-s
mulþi, prostia-i mare!“
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Cel mai slab Raport privind starea
învãþãmântului bucureºtean în anul
ºcolar 2006-2007
La 15 noiembrie a.c. mare adunare, mare în aula Universitãþii „Dimitrie Cantemir“! Directori, inspectori, reprezentanþii sindicatelor, presa, suntem cu toþii prezenþi pentru a
ni se prezenta starea învãþãmântului
bucureºtean în anul ºcolar trecut,
mai exact „sinteza“ activitãþii noastre, a ºcolilor ºi implicit a inspectoratului ºcolar, aºa cum a precizat
dna. Inspector ºcolar general adjunct Gabriela Ionescu. Într-adevãr
a fost o sintezã, pentru cã în afarã de
câteva situaþii statistice, au fost citate sumar câteva activitãþi, parteneriate, programe educaþionale, fãrã a
fi evidenþiat un numãr exact al acestora, fãrã a fi precizate unitãþile implicate sau factorii responsabili. A
fost un raport foarte general, pe care
dna. Inspector Gabriela Ionescu l-a
prezentat alternând cu momente de
comentarii personale, probabil în
scopul convingerii auditoriului cã
totul a fost minunat!
Consider cã era normal sã se accentueze asupra unor puncte tari
(probabil greu de identificat!) ºi a
unor puncte slabe, în baza cãrora sã
fie elaboratã strategia pentru noul
an ºcolar 2007-2008 (care deja la
acest moment nu mai este nou!)
Ei bine ºi aceastã strategie a fost
prezentatã la fel de sumar sub forma
„prioritãþilor activitãþii I.S.M.B.“,
fiind enumerate 8 direcþii de acþiune, însã în niciuna neregãsindu-se,
metode de combatere a actelor de
violenþã în ºcolile bucureºtene, al cã-

ror numãr este în creºtere alarmantã, care sunt foarte mediatizate de
mass-media, cu care de altfel inspectoratul Municipiului Bucureºti are o
„relaþionare minunatã“, prin inspectorul Banu, aºa cum s-a precizat în
cursul prezentãrii.
Probabil este adevãrat, deoarece
în ultimul timp reprezentanþii
I.S.M.B. nu au mai ieºit la rampã,
fiind muºamalizate diversele conflicte sau disfuncþionalitãþi din sistem! Ei bine ºi aici existã o explicaþie: aproximativ douã luni, ºefii noºtri nu prea au fost: inspectorul (fost)
general Cristian Alexandrescu este
bolnav! Inspectoarea generalã adjunctã Maria Mãntãluþã este bolnavã! Stresul este intens la nivelul
I.S.M.B., datoritã probabil instabilitãþii cromatice/politice ce troneazã
în întreaga societate româneascã, ºi
implicit în cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului!
De asemenea, nu s-a fãcut nicio
referire la necesitatea unei ºcoli a
pãrinþilor, la nevoia de educaþie a familiilor elevilor noºtri, nici mãcar
din partea dnei Breahnã Doina – reprezentanta Federaþiei Naþionale a
asociaþilor de pãrinþi, cu atât mai
mult din partea dlui Vlad Soare –
elev în clasa a XII-a la Colegiul Naþional „Sf. Sava“, reprezentantul
Consiliului elevilor la nivelul Municipiului Bucureºti.
Consider cã atâta timp cât pãrinþii îºi paseazã copiii în grija ºcolii, neimplicându-se în evitarea abando-

nului ºcolar, de asemenea în
creºtere, la nivelul claselor a IX-a ºi a
X-a (învãþãmânt obligatoriu), neinteresându-se cum îºi petrec timpul în
general copiii dumnealor, dar care
devin foarte violenþi în momentul în
care ºcoala îi sancþioneazã pe „nevinovaþii“ copii în mod legal, conform
unui Regulament aprobat prin ordin
de minister (4925/2005), nu vom
putea „sã începem sã lucrãm ºi la
formã, pentru cã pânã acum, cu toþii,
elevi, directori, profesori, inspectori,
am format ºi formãm fondul“, aºa
cum s-a exprimat elevul Vlad Soare.
Tot dumnealui a menþionat cã
„elevii nu au habar de drepturile pe
care le au“ – fals, elevii din România
ºtiu foarte bine ce drepturi au; însã
au uitat, sau nu vor sã ºtie ce obligaþii au! La fel ºi pãrinþii/reprezentanþii legali ai elevilor, care, unii dintre dumnealor, viziteazã ºcoala, din
proprie iniþiativã, cel mult o datã pe
an, la înscriere. Este adevãrat cã
dna Breahnã Doina a afirmat cã
„Educaþia nu se poate face fãrã pãrinþi“, este ºi mai adevãrat cã dumneaei în numele tuturor pãrinþilor
considerã cã „este necesarã o reformã de fond“ – spre deosebire de
Vlad, care doreºte „forma“, dar încã
o datã, pãrinþii elevilor noºtri, prin
reprezentanta dumnealor, lasã totul
pe seama ºcolii: „…Dvs. ºtiþi mai
bine. Nu trebuie sã cãutãm vinovaþii,
ci sã creãm un învãþãmânt european“. Eu personal nu înþeleg de ce
nu trebuie sã cãutãm vinovaþii! Poa-

te pentru cã vinovaþii sunt foarte
mulþi, dar ºtiþi zicala: „peºtele de la
cap se… ºi se curãþã de la coadã“;
atâta vreme cât politicul este intens
implicat în ºcoala româneascã, numirile în funcþii de directori, inspectori, miniºtri, secretari de stat, se fac
pe consideraþii politice ºi nu prin
ocupare prin concurs, pe bazã de
competenþe profesionale, aºa cum
prevede o lege organicã încã în vigoare – Codul Muncii, O.U. 65/
2005 – nu vom avea niciodatã un
învãþãmânt curat, de calitate, aliniat
la standardele europene.
Într-un final, dna inspector Gabriela Ionescu închide ºedinþa prin a
invita pe dna Dana Stãnculescu –
Consilier la Primãria Municipiului
Bucureºti ºi pe dl Alexandru Ghiþã –
preºedintele „Grupului Educativa“,
sã premieze câteva unitãþi de învãþãmânt pentru diverse activitãþi necunoscute în ºcoalã de marea majoritate: Grãdiniþa nr. 52 ºi nr. 73, ªcoala Generalã nr. 200, Colegiul Naþional „Elena Cuza“ ºi respectiv: liceele
„Gheorghe Lazãr“, „Mihai Viteazul“
ºi „George Coºbuc“.

Momentul final a fost la fel
de penibil, ca ºi momentul iniþial
când s-au perindat pe la prezidiu
câþiva reprezentanþi ai Universitãþii
„Dimitrie Cantemir“, de altfel personalitãþi marcante ale învãþãmântului românesc universitar, în scopul popularizãrii ofertei educaþionale a acestei facultãþi în rândurile directorilor ºi inspectorilor
ºcolari din învãþãmântul preuniversitar, oameni deja absolvenþi ai
unei instituþii de învãþãmânt superior.
În general, Raportul privind
starea generalã a învãþãmântului
bucureºtean pentru anul ºcolar
2006-2007, prezentat la 15.11.2007,
confirmã pe de o parte incertitudinea, instabilitatea ºi slãbiciunea ce
caracterizeazã sistemul de educaþie
actual, pe de altã parte implicarea
politicului ca factor primordial de
decizie în structurarea ºi funcþionarea sistemului.
 PROF . K IRSTEUER RODICA ,
DIRECTOR AL COLEGIULUI
N A Þ I O N A L „V I C T O R B ABE º“

PÃREREA MEA...

Trãdare, trãdare, trãdare. De 3 ori trãdare!
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„Dupã 18 ani de activitate sindicalã avem
pretenþia, ca lideri de sindicat, sã fim în stare
sã evaluãm momentele prielnice în care sã se
poatã declanºa acþiuni de forþã de tip grevã.
Aceste acþiuni greviste presupun foarte mari
sacrificii din partea membrilor de sindicat, ºi
nu ne putem juca aºa cum o face Federaþia
Educaþiei Naþionale. Considerãm aceastã atitudine a FEN ignorantã ºi lipsitã de bun-simþ,
d-l preºedinte al FEN, Cãtãlin Croitoru, se
joacã de-a greva ºi încearcã sã creeze o diversiune (de doi bani) între membrii de sindicat
din celelalte federaþii. La ora actualã nu de
asta este nevoie, ci de unitate la nivelul celor
patru federaþii, în vederea determinãrii clasei
politice sã ajungã la un consens privind
învãþãmântul românesc. În concluzie, nu
negãm faptul cã sunt foarte multe lucruri de

rezolvat în învãþãmântul românesc, dar nu
este momentul prielnic pentru declanºarea
unui conflict de tip grevã“, declarã rituos ºi
plin de mânie proletarã un lider ardelean al
FSLI.
„Salariile profesorilor au crescut cu 15%
în octombrie, oamenii ºi-au luat ºi banii din
aceste mãriri. În perioada imediat urmãtoare
vom negocia ºi mãririle salariale pe anul
viitor. Situaþia este destul de bunã în prezent
ºi avem speranþe de mai bine. Bani sunt cu
nemiluita, în special pentru infrastructurã,
problema este cã unii nu ºtiu cum sã-i cheltuiascã“, declarã plin de speranþe deºarte un
lider bãnãþean al FSI Spiru Haret.
Dupã cum puteþi constata, dupã mintea
unor aºa-ziºi lideri avem de toate. De ce sã ne
mai mirãm cã declarã inoportunã acþiunea
FEN ºi cã tardiv fac apel la o solidaritate pe
care nu au manifestat-o ºi nu o vor manifesta
niciodatã atât timp cât funcþioneazã înþelegerea acestor lideri cu ministrul educaþiei
ºi cu Guvernul României. Dacã ar fi avut
bunul-simþ ºi curajul sã-ºi consulte membrii
de sindicat ar fi aflat cu totul altceva. Dovada
trãdãrii este cu atât mai clarã cu cât nici pânã
acum ºi, probabil nici în continuare, nu va
avea loc nicio negociere privind creºterile
salariale pentru 2008. ªi asta pentru cã liderii
celorlalte trei federaþii au stabilit deja, prin

ungherele întunecate ale Guvernului, o creºtere salarialã de 10-12 %, adicã atât cât vor
primi ºi ceilalþi bugetari.
Acum înþelegem de ce atunci când ministrul Adomniþei prezenta în faþa comisiei de
învãþãmânt creºterile salariale de pânã acum
aceºti lideri nu îºi puteau ascunde satisfacþia
ºtiind cã arginþii trãdãrii îi va face sã trãiascã
ºi mai bine decât pânã acum.
Dupã alte declaraþii ale unor lideri FSLI
mai importante decât acþiunile de protest
erau pregãtirile pentru congresul la care liderul Cornea trebuia reales. Vi se pare întâmplãtoare prezenþa la acest congres a ministrului Adomniþei? Credeþi cã este întâmplãtoare prezenþa la acelaºi congres a preºedintelui comisiei de învãþãmânt din Camera Deputaþilor, Olguþa Vasilescu, membru al unui partid al cãrui ºef pare cã a fugit
de sub tratament? Credeþi cã declaraþia
acestei doamne conform cãreia FEN este o
federaþie micã ºi zgomotoasã este întâmplãtoare? (În parantezã fie spus, oricum ne-a
convins cã nu îi plac cele mici ºi zgomotoase
ci cele mari ºi blegi.)
Vã garantez cã în cele întâmplate absolut
nimic nu este întâmplãtor. Aceasta este recompensa vânzãrilor repetate pe care ceilalþi
lideri le-au orchestrat. Sã ne aducem aminte
de vânzarea salariaþilor prin aprobarea pa-

chetului de legi care urma sã dea la reformã
învãþãmântul românesc. Încercaþi sã vã
amintiþi dacã începând cu aprilie, luna înscãunãrii actualului ministru, i-aþi auzit vreodatã pe cei trei lideri formulând revendicãri
care sã vinã în sprijinul salariaþilor. Încercaþi
sã vã amintiþi dacã i-aþi auzit pe cei trei
spunând vreo datã altceva decât le-a ordonat
Adomniþei. Vã sfãtuiesc sã nu vã chinuiþi
mintea pentru cã nu aveþi ce sã amintiþi.
Este imposibil însã sã nu vã amintiþi cã în
2004, când am obþinut o creºtere salarialã
de 27,8 %, majorare pentru care preºedintele Cornea a refuzat sã semneze, el ºi cei
care i-au comandat asta nu s-au sfiit sã-ºi
umple buzunarele cu ceea ce au numit
atunci „praf în ochi“.
Amintiþi-vã însã cã FEN a fost singura
federaþie care a vrut mai binele învãþãmântului ºi al salariaþilor sãi. De asta nu suntem
iubiþi nici de guvern nici de ministru ºi nici de
cei trei lideri deveniþi pupãtori profesioniºti ai
anatomiei ministeriale. Nu de iubirea lor
avem nevoie, ci de spijinul colegilor noºtri care doresc altceva pentru ei. Oricum un lucru
este cert: de câte ori aceºtia deschid gura
pierd oportunitatea de a tãcea, iar noi va trebui sã pãstrãm o distanþã igienicã faþã de
aceºti mãscãrici.
Pãrerea mea.

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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Spiritul Crãciunului

Stratificãri nedemocratice
în învãþãmânt
Un pericol mare al educaþiei în
spirit integrative European, cu mari
ºi irezistibile contraste sociale, generând diverse niveluri de culturã ºi
conºtiinþã socialã, îl reprezintã stratificãrile ei nedemocratice. De asemenea, azi, criteriul apartenenþei sociale îºi spune cuvântul hotãrâtor,
cum se întâmplã ºi în communism,
cu odraslele vîrfurilor clasei muncitoare. Pentru a transcede aceste praguri artificiale care compromit ºansele egale ºi a evada din fatalitatea
stratificãrilor izolatoare, este necesar ca elitismului stinaþiei sociale ºi
avantajelor spirituale decurse din
aceasta sã opunem o formã de elitism nãscut în afara conºtiinþei de
castã. E vorba de a cultiva pe cei deosebit de înzestraþi, indifferent de
pãtura socialã cãreia îi aparþin (o
atenþie sporitã fiind totuºi acordatã
celor marginalizaþi material care
n-au avut posibilitatea de afirmare),
de a-i promova pentru a contracara
ºi contrabalansa monopolul unui
elitism ereditar, neconsolidat pe valori reale. De la imbecilizarea comunistã prin uniformizare, lozinci, ionflexibilitate ideologicã, limbaj de
lemn s-a trecut la standardizare occidentalã în chipul de a se îmbrãca,
de a gândi, de a se exprima, de a se
comporta, blugii, dezgolirea ombilicului ºi sânilor, guma de mestecat,
sexy-parti, coca-cola, mobilul, drogarea, bãutul ºi fumatul devenind
emblemã obligatorie în lumea ºcolarã, dupã un model occidental, excelent sub raportul ratingului commercial, dezastruos sub raport educaþional ºi extreme de combãtut ºi
eliminat.
S-au produs ºi s-au agravat progresiv douã hibe fundamentale ale
învãþãmântului de tranziþie: falia
dintre învãþãmântul preuniversitar
ºi cel universitar ºi ruptura plinã de
consecinþe negative dintre instrucþie
ºi educaþie, mergând pânã la marginalizarea totalã a celei de-a doua. Mi
se pare semnificativ faptul cã învãþãmântul primar, gimnazial, liceal a
primit dupã 1990 denumirea genericã ºi nepotrivitã de învãþãmânt preuniversitar. Aceastã denumire minimalizeazã importanþa învãþãmântului obligatoriu ºi mediu în raport cu
cel universitar. Acest lucru a slãbit ºi
mai mult firava legãturã între cele
douã departamente, compromiþând
caracterul naþional al bacalaureatului, integral luat în considerare de

unele facultãþi, total ignorat de altele, bulversând dispoziþiile ministerului privind facilitãþile ce se pot face
elevilor de excepþie cu remarcabile
rezultate la olimpiade ºi concursuri
naþionale ºi internaþionale de profil.
O noutate este introducerea simulãrii exploratorii, în vederea stabilirii gradului de pregãtire a elevilor
pentru examenele naþionale (teste
naþionale, bacalureat) ºi de familiarizare a acestora cu tehnica ºi exigenþele de concurs, un fel de metodã
„preventivã“, asemãnãtoare cu simularea de cutremure, de accidente.
Din nefericire nu este nici adecvatã,
nici oportunã în pedagogie. Imensa
majoritate a profesorilor ºi pãrinþilor a motivat inutilitatea procedeului ºi contribuþia lui „majorã“
la supraîncãrcarea elevilor. Serviciul
de evaluare persevereazã totuºi de
5-6 ani în aplicarea lui. Simulãrile
perturbatoare pot fi foarte bine
înlocuite de cãtre diriginþi ºi psihologi ºcolari printr-o pregãtire prealabilã a elevilor, în legãturã cu atmosfera ºi datele tehnice ale concursului într-o ºedinþã specialã sau la o
orã de dirigenþie ºi nu prin campanii
ample care risipesc bani ºi energie.
Un mare calvar pentru profesori, elevi, pãrinþi, l-a contribuit labilitatea, unicã în Europa, a exemanelor ºi concursurilor ca ºi a criteriilor de evaluare, modificate de
nenumãrate ori. Astfel de concepþii
zise „europene“ ºi de criterii pretins
„obiective“ de evaluare, pe baza cãrora se ocupã locuri în licee mai
bune sau mai proaste, se intrã sau
nu în facultate, se obþin sau nu burse
interne sau în strãinãtate, distrug
destine ºi construiesc cariere nemeritate, nu vizeazã o cinstitã ºi realã
ierarhizare a valorilor, ci servesc
acoperirii legale ºi liniºtii sufleteºti a
examinatorilor. Operaþia de însumare a evaluãrilor ºi de ierarhizare
aparent corectã a valorilor este
lãsatã pe mâna computerelor, a calculatoarelor nevinovate, în timp ce
realii vinovaþi sunt programatorii
acestora, ascunºi în spatele lor.
Învãþãmântul românesc a înregistrat un trist record mondial: numãrul record de manuale zise „alternative“ (rezultat al liberalizãrii haotice ºi strict „negustoreºti“ a pieþii de
carte ºcolarã). A rãmas clasicã alternativa formulatã de Iulius Cezar
„aut Cezar, aut nihil“. S-ar fi putut
spune mai degrabã variante, deo-

noiembrie-decembrie

rece în faþa unei programe comune
ºi obligatorii, profesorii îºi aleg varianta de manual care corespunde
cel mai bine gustului ºi viziunilor lor
pedagogice, nivelului intelectual ºi
cultural al claselor ºi chiar al ºcolilor
unde predau. Trebuie sã precizãm cã
în astfel de cazuri rãspunderea o
poartã în primul rând programa
(deci elemental ideatic-concepþional) ºi apoi manualul (elementul
executor-producþional), deoarece o
programã anapoda gânditã genereazã un manual prost, oricât de deºtept ºi abil ar fi autorul, dar ºi programa bunã poate naºte un manual
ratat dacã autorul e un nepriceput
ori un impostor. Structura antitradiþionalã, deºi musai modernã a manualelor, a reprezentat ºi ea un motiv de sfadã ºi de vehementã contestare, mai ales cã dupã 2-3 ani s-a
constatat ºi chiar un declin al calitãþii ºi performanþelor învãþãmântului. Noile manuale, mai ales cele de
literaturã, se prezintã sub forma
unui magazin, a unui almanah bogat
ilustrat, încercând sã ofere elevilor o
viziune caleidoscopicã ºi un sincretism al modalitãþilor de comunicare.
Numeroase somitãþi ale pedagogiei
americane ºi franceze trag semnale
de alarmã asupra fenomenelor de
analfabetism sau semidoctic pe care
le genereazã actualul sistem „modern“ de învãþãmânt bazat pe tipul
de manuale pe care le-am adoptat ºi
noi fãrã prea mult discernãmânt
critic. Nimeni nu se îndoieºte azi de
necesitatea ºi utilitatea manualelor
alternative. Propunerile mele ar fi
acestea:
1. Elaborarea manualelor sã fie
încredinþatã unor autori cometenþi,
cu mare experienþã didacticã.
2. Concursul de manuale sã fie
corect, ºi nu prezitat de coordonatori
de manuale ori inspectori cointeresaþi.
3. Accentul trebuie sã fie pus pe
exactitatea informaþionalã, buna
organizare internã a materiei, accesabilitate, corectitudine lingvisticã.
4. Manualele sã fie valabile pentru un ciclu de patru ani ºi redus
substanþial preþul unui exemplar.
Pornind pe drumul descoperirii
multiplelor imperfecþiuni, generate
de stratificãrile nedemocratice în învãþãmânt suntem datori sã le gãsim
corecþiuni urgente ºi eficiente.
 PROF . C EZAR VASILESCU ,
BOTO ºANI
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Dacã ne amintim bine, pânã ºi
Scrooge, personajul cãrpãnos din
minunata „Poveste de Crãciun“ a
lui Dickens, s-a lepãdat de sine ºi a
dat la ivealã un altfel de om.
Este adevãrat cã nu a fãcut
lucrul acesta din altruism sau din
conºtiinþã, dar ce mai conteazã?
Cert e cã „ajutat“ sau nu, a redescoperit bucuria de a trãi, plãcerea
de a dãrui, febrilitatea faptelor bune ºi dragostea de semeni.
Urmãrindu-i gesturile ºi expresia feþei din finalul filmului,
aproape cã i-am ºters cu buretele
toate faptele reprobabile de pânã
atunci. L-am chiar îndrãgit,cu toate cã nu semãna nici cu Robert
Redford, nici cu Brad Pitt.
Cred cã fiecare creºtin din lumea asta îºi propune în preajma
sãrbãtorilor, sã dea la spate toate
resentimentele, toate rãutãþile sau
„apele tulburi“. Oricare doreºte sã
fie mai bun, mai blând, mai tolerant atunci când îºi înalþã privirile
cãtre Ceruri. ªi noi, dascãlii, încercãm din rãsputeri sã iertãm, sã
iubim, sã dedicãm versuri calde,
de mulþumire, conducãtorilor
noºtri, dar… putem? Ne lasã cineva sã fim mai buni? Ne permite
cineva sã visãm? Ne îngãduie cineva sã ne „lingem“ rãnile de câini
pribegi, cu traista-n bãþ ºi cu pãlãria întinsã? De ani ºi ani avem miniºtri de tip Scrooge-non-reloaded. Pentru ei, mirajul Crãciunului
nu înseamnã nimic. Orice am face,
nu-i sensibilizãm, ba, din contrã,
zici cã îi virusãm pe toþi cu „intoleranþã“ la profesori. Asta mã pune
pe gânduri. Dacã oamenii aceºtia
suferã de mania persecuþiei, poate
am rezolva mai multe cu imnuri ºi
osanale. Practica, de curând apusã, a lãsat coconi la clocit ºi nu va
trece mult timp pânã când aceºtia
vor face legea din nou. Dacã nu-i
aºa, atunci de ce toþi au drepturi
(înþelegând prin asta – miniºtrii,
inspectorii, elevii, pãrinþii), adicã
toatã lumea din sistem?! „You
have the right to remain silent!“ –

acesta-i dreptul nostru. Sã amuþim!
Ne agreseazã elevii? Zâmbiþi,vã
rog! Ne batjocoresc superiorii?
Zâmbiþi, vã rog! Suflã vântul prin
buzunare? Zâmbiþi, vã rog! Ne bãlãcãresc ziarele ºi televiziunile?
Zâmbiþi, vã rog! Nu mai ajungem la
pensie, …? Muriþi, vã rog!
Pentru a-i face pe toþi fericiþi,
dascãli dragi, ar trebui sã „dãm
colþul“. Primul ministru ºi „lefegii“
lui ar rãsufla uºuraþi, elevii ºi pãrinþii ºi-ar vedea liniºtiþi de treburi, întreaga societate s-ar scutura de „scamele“ ºi „muºtele“ de pe
cap, iar mass-media ar avea parte
de titluri ºocante mai multe sãptãmâni la rând: „Dispariþie miste-

rioasã!“„Final dramatic!“, „Apocalipsa învãþãmântului românesc“,
„Gripa aviarã a secerat dascãli“,
„Cataloage inutile“,… etc.
…Ni se cer mereu sacrificii. De
18 ani noi tot înþelegem cã nu e
momentul, cã nu se poate, cã nu-i
de unde, cã intelectualii pot trãi ºi
din promisiuni, aºa cã…, mai conteazã un an în plus?
Nu mai conteazã, dragi colegi!
În consecinþã, haideþi sã ne urãm
unii altora „Sãrbãtori fericite!“ ºi
sã mergem pe la casele noastre,
unde sã luãm „Iluzii pierdute“,cã
doar ºtia ce ºtia bietul Balzac ºi sã
citim, sã citim…
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te ajutã!
Ai o problemã? Ai ceva de spus?
Vrei sã semnalezi o ilegalitate ºi nu ai unde?
Revista ªCOALA
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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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Monstruoasa coaliþie Adomniþei-Cornea-Isvoranu
Acest material,
care vine sã
demonteze toate
acuzaþiile fãcute de
douã organizaþii
sindicale din învãþãmântul preuniversitar, a fost
realizat în urma
numeroaselor cereri
venite din parte
membrilor FSLI ºi
FSI Spiru Haret.
Greva de avertisment declanºatã
de Federaþia Educaþiei Naþionale a
stârnit numeroase proteste din partea
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului. Mai grav este cã la boicotul încercat de MECT au aderat ºi
aºa-ziºii lideri ai personalului din învãþãmânt, Aurel Cornea ºi Gherghe Isvoranu. Cei doi au încercat, printr-un
comunicat de presã sã aratã cã ei au
rezolvat deja revendicãrile FEN. Pe
lângã faptul cã au dat mâna cu
Guvernul ºi nu vor niciun fel sã negocieze majorãrile salariale pentru
2008, aceºtia au încercat sã deturneze atenþia membrilor de sindicat
de la problemele reale cu care se
confruntã învãþãmântul românesc.
În continuare, pentru o cât mai corectã informare vã vom prezenta
evenimentele care ne-au determinat
sã declanºãm conflictul de muncã cu
motivaþia acestora ºi însoþite de documente care dovedesc cã demersul
nostru vizeazã doar rezolvarea problemelor cu care salariaþii din învãþãmânt, dar ºi sistemul se confruntã,
probleme reale ºi grave chiar dacã
liderii dumneavoastrã se strãduiesc
sã dezavueze demersul nostru legitim ei fiind probabil convinºi de faptul cã totul merge foarte bine în
învãþãmânt ca urmare a „rezolvãrii“
tuturor problemelor de cãtre monstruoasa coaliþie Adomniþei – Cornea
– Isvoranu. Din punctul lor de vedere dumneavoastrã aveþi salarii mari,
care „au fost dublate“ de actual guvernare, sunteþi trataþi cu respect ºi
aveþi un statut demn, nu sunteþi supuºi efectelor politizãrii excesive a
administraþiei din învãþãmânt… sau,
mai pe scurt, în învãþãmânt curge
numai lapte ºi miere.

1. Contractul colectiv
de muncã
Declaraþiile FSLI ªI FSI SPIRU
HARET extrase din comunicatele
comune: „În ceea ce priveºte inexistenþa Contractului Colectiv de Muncã Unic la Nivel de Ramurã Învãþãmânt, reamintim opiniei publice cã,

în urma câºtigãrii de cãtre FSLI a
procesului cu Guvernul României
privind anularea art. 1 alin. (3) din
H.G. nr. 1221/2006, Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a reþinut, prin
Decizia civilã nr. 3201/21.06.2007,
pronunþatã în dosarul nr. 10.687/
2/2006, cã acesta este în vigoare.
Ori, în condiþiile în care instanþa supremã a constatat valabilitatea contractului colectiv de muncã la nivel
de ramurã, existenþa sa nu mai poate fi pusã la îndoialã. Poziþia reprezentanþilor FEN privind existenþa
sau inexistenþa contractului colectiv
de muncã este de neînþeles cu atât
mai mult cu cât aceºtia au semnat
noul contract colectiv de muncã la
nivel de ramurã, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii
de ªanse sub nr. 596/15/12.11.2007.


TRÃDAREA
gistrarea conflictului de interese astfel sesizat, motivând „neîndeplinirea
procedurii înregistrãrii conflictului“
(adresa nr. 10058/28.03.2007).
Având în vedere aceasta, am revenit
la MMFES cu adresa nr. 121/566/
30.03.2007, prin care solicitam
acestuia sã ne comunice informaþiile
privind procedura pe care ar fi trebuit sã o respectãm. În lipsa unui
rãspuns din partea MMFES, ne-am
adresat justiþiei (Tribunalul Bucureºti ºi Curtea de Apel Bucureºti).
Menþionãm cã procesul cu Ministerului Muncii ºi MECT la Curtea de
Apel se aflã în curs de judecare,
având termen pe 12.12.2007. În mai,
prin adresa nr. 32021/8.05.2007,
cele patru federaþii ºi MECT semneazã prelungirea ultimului contract
colectiv de muncã, astfel cã MECT se
adreseazã MMFES pentru înregistarea contractului colectiv de
muncã. Prin adresa 63/2505.2007
MMFES refuzã însã prelungirea
contractului anterior, MECT fiind
nevoit sã propunã revizuirea lui

MMFES la aceastã adresã, revenim
în data de 17 septembrie cu adresa
273/646/17.09.2007 ºi îi mulþumim
pentru „buna intenþie“ de a rezolva
lipsa Contractului Colectiv de Muncã. În plus, am fãcut o plângere ºi la
Organizaþia Internaþionalã a Muncii
(adresa 261/637/5.09.2007), plângere care urmeazã sã fie dezbãtutã în
urmãtorul consiliu de administraþie
al acesteia. În octombrie, în urma
presiunilor constante exercitate de
FEN, reprezentanþii MECT precum
ºi reprezentantul Alma Mater, Rãzvan Bobulescu, ºi reprezentantul
FSI Spiru Haret, Gheorghe Isvoranu, au semnat alãturi de noi contractul, Aurel Cornea refuzând în
continuare acest lucru. Dupã ce FEN
a înregistrat ºi declanºat conflictulul
de muncã la 6 noiembrie a.c., contractul este semnat la 9 noiembrie ºi
de un reprezentant al FSLI (secretarul general Mariana Becic). Contractul este înregistrat de MECT la
Ministerul Muncii la 12 noiembrie
a.c. Apreciem cã expunerea faptelor
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Federaþia Educaþiei Naþionale a
început demersurile pentru acordarea salariului minim de 880 de lei
pentru salariaþii care sunt încadraþi
pe funcþii pentru care se cer studii
superioare de lungã duratã, prin
adresa nr. 195/617/15.06.2007 am
sesizat Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii. În urma
deliberãrii ºi administrãrii de acte,
CNCD a decis prin Hotãrârea nr. 291
din 27.09.2007 cã personalul din
învãþãmânt este discriminat prin
neacordarea salariului minim de
880 lei garantat prin Contractul de
Muncã Unic la Nivel Naþional 20072010. În paralel, am deschis proces
la Curtea de Apel ºi la Tribunalul
Bucureºti pentru respectarea prevederilor Contractului Unic. De asemenea, organizaþiile teritoriale au
deschis procese la nivel judeþean. La
2 noiembrie, Curtea de Apel, printr-o
sentinþã definitivã, obligã MECT ºi
Guvernul României sã identifice
sursele pentru acordarea salariului
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Întrucât de la 31 decembrie
2006 Contractul Colectiv de Muncã
pe Ramura Învãþãmânt nu mai era
valabil, în lipsa angajãrii negocierii
colective anuale obligatorii de cãtre
MECT, prin adresa numãrul 36 din
2 februarie 2007 sesizãm ministerul
asupra obligativitãþii demarãrii procedurii privind negocierea colectivã
anualã. Deºi aveau acelaºi interes,
celelalte douã federaþii nu au subscris la cererea noastrã de negociere
ºi nici nu au fãcut alta separatã, ci
pur ºi simplu au ignorat lispa unui
contract colectiv de muncã, acceptând tacit refuzul MECT de negociere colectivã. În lipsa unui rãspuns
din partea acestuia, în temeiul art. 17
din Legea 168/1999, prin adresa nr.
115/561/26.03.2007, am sesizat Ministerul Muncii asupra declanºãrii
procedurii concilierii conflictului de
interese. Lipsa contractului priva
salariaþii din învãþãmânt de drepturile colective suplimentare specifice, iar refuzul negocierii colective
anuale obligatorii reprezenta un
abuz grav contra Constituþiei, care
garanteazã acest drept în art. 41 alin.
5. Ministerul Muncii a refuzat înre-

Sindicatele sunt obligate sã deschidã sute de procese din cauza nerespectãrii legilor
(adresa 32662/01.06.2007).Din
aceeaºi adresã, constatãm cu stupoare cã MECT, ne-a minþit tot anul
2006 cã am avea un contract colectiv de muncã valabil (cel anterior
2004-2005 prelungit). Arãtãm cã
prin adresa nr. 33302/1.06.2007
MEC a declarat cã, contractul colectiv de muncã este valabil pânã la data de 31 decembrie 2006, prin prelungirea de drept a celui anterior. În
aceeaºi zi, prin adresa 173/
1.06.2007 FEN rãspunde adresei
MECT ºi îºi comunicã acceptul ºi
punctul de vedere. În ciuda promptitudinii noastre, procedura se blocheazã la MECT, nefiind susþinutã ºi
de celelalte douã federaþii, astfel
încât la 5 septembrie a.c. prin adresa
262/638 sesizãm din nou MMFES
asupra faptului cã de mai bine de 8
luni FEN încearcã negocierea colectivã anualã obligatorie, însã toate
instituþiile abilitate refuzã aceastã
procedurã, solicitând astfel dispunerea mãsurilor necesare situaþiei. Ca
urmare a rãspunsului evaziv al

este suficient de convingãtoare asupra activitãþii ºi poziþiei fiecãrei
federaþii sindicale.

2. Salariul minim
de 880 de lei
Declaraþiile FSLI ªI FSI SPIRU
HARET extrase din comunicatele
comune. În ceea ce priveºte acordarea salariului minim brut de 880 de
lei pentru salariaþii cu studii superioare, reamintim cã FSLI, prin Uniunea Sindicatelor Independente din
Învãþãmânt Dolj, a fost prima organizaþie sindicalã care a câºtigat în
instanþã, definitiv ºi irevocabil, acordarea salariului minim brut de 880
de lei pentru angajaþii cu studii superioare ºi plata diferenþelor salariale începând cu 01.01.2007.
Mai mult, în prezent, în baza
precedentului judiciar creat, Federaþiile noastre au solicitat Primului-Ministru acordarea salariului
minim brut de 880 de lei pentru toþi
salariaþii din învãþãmânt cu studii
superioare.

minim de 880 de lei. Acþiunea la Tribunalul Bucureºti continuã, având
urmãtorul termen la 5 decembrie.
Între timp, Sindicatul Învãþãmâtului
Preuniversitar Satu Mare, afilit
FEN, are deja o sentinþã definitivã ºi
executorie favorabilã pentru plata
începând cu 1 ianuarie 2007 a salariului minim de 880 de lei. Acþiunea
continuã ºi în celelalte judeþe. În
ceea ce priveºte solicitarea FSLI
(213/15.10.2007), fãcutã cãtre Guvern, pentru emiterea unei ordonanþe prin care sã se acorde retroactiv
salariul de 880 de lei, aceasta este
irealizabilã, naivã sau mai bine spus
pur demagocicã. Apreciem solicitarea FSLI ca nerealizabilã din cauzã
cã este ilegalã emiterea unui act normativ cu efecte retroactive, întrucât
s-ar încãlca un principu consacrat de
drept, acela al neretroactivitãþii legii.
Mai mult dacã ne raportãm la
declaraþia Ministrului Finanþelor ºi
Economiei, Varujan Vosganian, potrivit cãreia Guvernul va respecta
prevederea Contractului Unic Naþio-
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a încercat sã minimalizeze protestul FEN

SUPREMÃ (II)
nal doar în cazul existenþei unor hotãrâri judecãtoreºti definitive, trebuie sã constatãm din nou inutilitatea adresei FSLI. Sigur, nu lãsãm
sã treacã neobservatã declaraþia ministrului Finaþelor care, practic antepronunþându-se ºi încercând sã
influenþeze justiþia, îºi manifestã
„speranþa“ cã nu vor mai exista alte
hotãrâri judecãtoreºti.

re, motivând cã negocierea se impune înainte de fundamentarea bugetului pentru 2008. Datoritã sprijinului acordat Ministerului Educaþiei de
cãtre cei doi lideri (Aurel Cornea ºi
Gheorghe Isvoranu), MECT a refuzat negocierile. Declaraþia lor conform cãreia negocierile se vor purta
dupã aprobarea bugetului este o
inepþie din cauzã orice discuþie ulterioarã aprobãrii bugetului este categoric sortitã eºecului. De altfel,
Cornea ºi Isvoranu au bãtut palma
pe o creºtere salarialã în 2008 de
12%. Apreciem cã ºi dumneavoastrã,
ca ºi noi, aþi fi nemulþumit de o aºa
„creºtere“ salarialã. La 2 august
2007, prin adresa 223, FEN solicitã
Guvernului constituirea unei comisii
interministeriale în vederea negoci-

3. Creºterea salariilor cu
10% ºi pentru personalul
didactic cu gradul II,
definitiv ºi debutanþi
Declaraþiile FSLI ªI FSI SPIRU
HARET extrase din comunicatele
comune Referitor la solicitarea FEN
privind majorarea salariilor cu 10%
pentru cadrele didactice cu gradul
didactic II, cu definitivat sau debutanþi, reamintim faptul cã, la propunerea doamnei Lia Olguþa Vasilescu,
Preºedinta Comisiei de Învãþãmânt,
ªtiinþã, Tineret ºi Sport a Camerei
Deputaþilor, cele douã comisii de
specialitate ale Parlamentului au
aprobat amendamentul privind
creºterea salariilor cu 10% ºi pentru
celelalte categorii de cadre didactice,
nu doar pentru cei cu gradul didactic
I, amendament susþinut de reprezentanþii FSLI ºi FSI „Spiru Haret“
prezenþi la ºedinþã. În condiþiile în
care Preºedintele FEN, domnul
Cãtãlin Croitoru, nu a participat la
aceastã ºedinþã, nu avea de unde sã
ºtie despre aprobarea acestui amendament.


POZIÞIA FEN

Federaþia Educaþiei Naþionale a
cerut Guvernului, Parlamentului ºi
partidelor politice încã de la apariþia
Legii 220/2007 pentru modificarea
ºi completarea OG 11/2007 privind
creºterile salariale ce se vor acorda
personalului didactic în 2007, ca
toate categoriile de personal didactic
sã beneficieze de majorarea suplimentarã de 10% acordatã personalului didactic de predare cu gradul
I. Repetatele noastre demersuri
ºi-au gãsit materializarea în votarea
acestui amendament în Comisiile
reunite de învãþãmânt ale Parlamentului din data de 6 noiembrie.
Menþionãm cã la aceastã ºedinþã din
partea FEN au participat secretarul
general, Constantin Ciosu, ºi directorul de comunicare Dragoº Neacºu.
Reprezentantul FSLI, secretarul general Mariana Becic, a ajuns la jumãtatea ºedinþei iar reprezentantul
Spiru Haret, secretarul general,
Teodor Spiridon, a ajuns numai la
finalul ºedinþei. Unde era intereseul
celor douã federaþii, care au lipsit de
la cea mai mare parte a discuþiilor?
Acest amendament însã nu oferã siguranþa cã de la 1 ianuarie 2008 majorarea se va aplica, din cauzã cã el
va trebui aprobat de Comisia de
buget-finanþe ºi de Plenul Parlamentului. Doar acþiunile de protest,
pe care FEN le-a declanºat, nesusþi-

nute, chiar boicotate de cele douã federaþii, mai pot determina clasa politicã, ca prin votul manifestat în
Parlament, sã accepte acest amendament. Fãrã o presiune continuã,
riscãm ca majorarea suplimentarã
sã rãmânã o iluzie.

4. Biletele de odihnã
Declaraþiile FSLI ªI FSI SPIRU
HARET extrase din comunicatele
comune: În ceea ce priveºte acordarea biletelor de odihnã în anul 2008,
aceasta va fi posibilã ca urmare a
acceptãrii, de comisiile de muncã reunite ale celor douã Camere ale Parlamentului, a amendamentului privind includerea în proiectul Legii
bugetului asigurãrilor sociale de stat
pentru anul 2008 a sumelor necesare acordãrii biletelor de odihnã.
Reamintim ºi faptul cã, la întâlnirea
cu reprezentanþii confederaþiilor
sindicale din 5 noiembrie 2007 ºi 12
noiembrie 2007, ministrul Economiei ºi Finanþelor, domnul Varujan
Vosganian, a acceptat, de principiu,
propunerea Preºedintelui F.S.L.I.,
domnul Aurel Cornea, de reintroducere a sumelor necesare pentru
acordarea biletelor de odihnã în proiectul Legii bugetului asigurãrilor
sociale de stat pe anul 2008.


POZIÞIA FEN

În cadrul discuþiilor la care face
referire Aurel Cornea s-au dezbãtut
doar problemele legate de salariul
minim pe economie pentru 2008
fãrã a se aduce în discuþie problemele legate de subvenþionarea biletelor de odihnã ºi tratament. Prin
aceastã afirmaþie, liderul FSLI încearcã încã o datã sã deturneze atenþia salariaþilor de la problemele cu
consecinþe deosebit de grave ºtiut
fiind faptul cã, din cauza salariilor
mici, multe persoane se bat pe aces-

noiembrie-decembrie

Pânã în acest moment negocierile nici nu au început
te bilete care oricum sunt foarte
puþine. Noi militãm pentru o politicã
salarialã realã ºi fermã care sã permitã angajaþilor vacanþe în locuri
decente, nu în locurile mizerabile
subvenþionate de stat. Oricum, prin
adresa de sesizare a MECT privind
deschiderea conflictului de muncã
nr. 297/22.10.2007, la capitolul 3,
secþiunea drepturi salariale suplimentare, am solicitat acordarea biletelor de odihnã subvenþionate, a tichetelor de masã, a tichetelor cadou
ºi a tichetelor de creºã. Menþionãm
cã în privinþa tichetelor-cadou ºi a
tichetelor de creºã am fãcut ºi o solicitare expresã la 16 octombrie a.c.
prin adresa 291/16.10.2007.

5. Creºterile salariale
pentru 2008
Declaraþiile FSLI ªI FSI SPIRU
HARET extrase din comunicatele comune: Problema creºterilor salariale
pentru anul 2008 a fost ridicatã de
reprezentanþii FSLI ºi FSI „Spiru Haret“ la ºedinþa comunã a Comisiilor
de învãþãmânt ale Parlamentului,
negocierile pe marginea acestora
urmând sã aibã loc în perioada imediat urmãtoare cu reprezentanþii
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului, ai Ministerului Muncii,
Familiei ºi Egalitãþii de ªanse ºi ai
Ministerului Economiei ºi Finanþelor.


POZIÞIA FEN

Prin adresa 220/25.07.2007
Federaþia Educaþiei Naþionale a solicitat Ministerului Educaþiei ºi Guvernului începerea negocierilor pentru stabilirea creºterilor salariale
pentru 2008. Am fãcut aceastã cere-
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erii creºterilor salariale pe 2008 precum ºi gãsirea unei soluþii faþã de
discriminarea creatã prin acordarea
procentului suplimentar de 10%
doar pentru personalul didactic cu
gradul I. În acelaºi timp FEN reclamã blocarea actului normativ de
modificare a Legii 128/1997 privind
stabilirea normei educatorilor, învãþãtorilor ºi institutorilor la 18 ore.
Menþionãm cã faþã de aceastã problemã, am formulat o plângere la
CNCD (adresa 214/17.07.2007),
care a avut termen de judecatã în
6.11.2007, urmând ca sã primim
soluþia pronunþatã. În timp ce, cei
doi lideri mimau discuþii pe pachetul
legislativ la Sinaia, prin adresa
243/21.08.2007, FEN revine la Guvernul României cu solicitarea constituirii unei comisii interministeriale în vederea negocierii creºterilor
salariale, dar ºi pentru discutarea
altor probleme semnalate rãmase
fãrã rezultat. Cu toate cã noi cerusem constituirea unei comisii interministeriale – atribut exclusiv al Guvernului - tot ce a fãcut Executivul a
fost sã trimitã adresa noastrã „spre
competentã soluþionare“ MECT.
Întrucât MECT solicitase deja din 9
august Guvernului constituirea aceleiaºi comisii, revenim prin adresa
264/639/6.09.2007 ºi solicitãm
numirea de urgenþã a comisiei.
Dragi colegi, dupã cu puteþi lesne observa, înaintea deschiderii conflictului de muncã am fãcut toate demersurile posibile, însã monstruoasa coaliþie Adomniþei – Cornea –
Isvoranu ne-a pus mereu piedici.
De altfel, reprezentanþii celor
douã federaþii au declarat în repeta-

te rânduri cã „personalul din învãþãmânt este mulþumit cu ceea ce a obþinut ºi cã momentul declanºãrii
conflictului de cãtre FEN este inoportun“ ca ºi cum conducerea unei
federaþii stabileºte oportunitatea
unui demers ºi nu membrii de sindicat pe care îi reprezintã. În plus, un
reprezentant al FSLI a declarat cã
declanºarea conflictului este inoportunã deoarece aceastã federaþie pregãteºte congresul de realegere a singurului candidat pentru funcþia de
preºedinte – Aurel Cornea.
În încheierea atacului la adresa
FEN, cei doi lideri sindicali, sfidând
limitele bunului-simþ, solicitã „unitate la nivelul celor patru federaþii
sindicale reprezentative din învãþãmânt, în vederea determinãrii clasei
politice sã ajungã la un consens privind învãþãmântul românesc“. Ne
întrebãm de ce aceºti doi lideri nu au
manifestat aceeaºi solidaritate în
momentul în care au negociat în secret cu ministrul Adomniþei pachetul de legi prin care învãþãmântul ar
fi primit o nouã loviturã? Dovada
dreptãþii pe care am avut-o atunci
când am luat hotãrârea boicotãrii
dezbaterilor o reprezintã ºi faptul cã
pachetul de legi a fost retras, considerându-se inoportunã promovarea
lui ca formã ºi ca moment. Ne întrebãm de ce Guvernul Tãriceanu nu a
promovat aceste legi, care dupã declaraþiile celor doi lideri aduceau numai beneficii învãþãmântului?! Nu
cumva legile prin schimbãrile propuse, veneau sã determine o nouã
scãdere în sondaje a PNL-ului?
Prin comunicatul dat, cei doi lideri demonstreazã încã odatã cã au
renunþat la apãrarea salariaþilor din
învãþãmânt ºi au devenit avocaþii
Ministerului Educaþiei ºi ai Guvernului precum ºi duºmanii declaraþi
ai celor care au curajul sã-i mai reprezinte pe oamenii din ºcoli. Este
încã o dovadã clarã cã folosesc „mãrimea“ sindicatelor ca masã de manevrã, urmãrindu-ºi de fapt propriile interese. Dacã veniturile pe care
le au ar fi fost asemenea celor câºtigate de oamenii învãþãmântului probabil cã cei doi lideri ºi-ar fi îndeplinit misiunea cu care au fost învestiþi
ºi nu ar fi înºelat aºteptãrile colegilor. De altfel, nu ne putem aºtepta la
altceva de la o persoanã care ar fi
trebuit sã se pensioneze ºi de la una
care niciodatã nu a fost angajatã în
învãþãmânt, dar care se cramponeazã cu îndârjire de avantajele personale, pe care ºi le-au creat din poziþia
de lideri ai acestor douã sindicate.
Lipsa unei cereri de negociere,
aºa cum prevede Legea 168/199, din
partea celor douã federaþii dovedeºte tot ceea ce am expus mai sus. Cerem tuturor angajaþilor sã nu se mai
lase înºelaþi de demagogia ºi trãdarea acestor pseudo-lideri ºi sã se
solidarizeze cu colegii lor din FEN în
lupta legitimã pentru drepturile
salariaþilor din învãþãmânt. ( D . N . )
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Peste 50.000 de salariaþi s-au aflat în grevã de avertisment

Protestele FEN au dus la înregistrarea
contractului colectiv de muncã
Motivele care au dus
la declanºarea
conflictului de muncã:
 Inexistenþa unui Contract colec-

 DRAGO º N EAC ºU

Angajaþii din învãþãmânt afiliaþi
Federaþiei Educaþiei Naþionale au
protestat timp de douã sãptãmâni
faþã de nerespectarea legilor în
vigoare ºi faþã de neînceperea negocierilor pentru stabilirea creºterilor
salariale pentru anul viitor. Protestul membrilor FEN s-a bucurat ºi de
sprijinul sindicaliºtilor din alte organizaþii cu toate cã liderii lor au încercat sã boicoteze acþiunea.
Încã din prima zi de grevã Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a încercat sã blocheze acþiunile de protest recurgând la intimidãri. Astfel, la Sibiu, inspectoratul
ºcolar judeþean Sibiu a fãcut presiuni asupra directorilor ºi cadrelor
didactice sã nu intre în grevã. „Am

primit informaþii din Sibiu potrivit
cãrora Inspectoratul ªcolar Judeþean a încercat sã blocheze greva de
avertisment a colegilor noºtri. În
plus, a solicitat informaþii despre
gradul didactic al liderilor sindicali
din ºcoli. Menþionãm cã, potrivit legilor în vigoare, în timpul grevei angajatul nu poate fi ameninþat sub
nici o formã sau intimidat pentru a
nu participa la acþiunile de protest.
Cu toate aceastea, am observat cã
ISJ Sibiu chiar asta a încercat. În
condiþiile în care se va lua vreo mãsura împotriva greviºtilor vom face
plângeri penale împotriva tuturor
celor care au încercat înãbuºirea
protestului“, a declarat preºedintele
FEN, Cãtãlin Croitoru. Cu toate
piedicile puse atât de MECT cât ºi de
liderii celorlalte sindicate la protestele judeþene organizate de sindi-

catele afilite FEN au participat peste
50.000 de salariaþi. Trebuie spus cã
în urma înregistrãrii Contractului
Colectiv de Muncã la Nivel de
Ramurã Învãþãmânt dar ºi din cauza
campaniei electorale, Federaþia
Educaþiei Naþionale a decis la 21
noiembrie sã suspende protestele.
„Înregistrarea Contractului Colectiv
de Muncã la Nivel de Ramurã
Învãþãmânt este o victorie a celor
care au participat la greva de avertisment. Pentru aceasta vreau sã
mulþumesc tuturor salariaþilor,
membri de sindicat sau nu, care au
ales sã sprijine protestele FEN.
Însã, ca urmare a intensificãrii campaniei electorale dar ºi pentru a nu
mai da posibilitatea unor „persoane
binevoitoare“ sã atace FEN cã ar
face jocuri politice am hotãrât, împreunã cu colegii, suspendarea tem-

porarã a acþiunilor de protest. Asta
nu înseamnã cã nu vom face tot ce
þine de noi pentru a determina
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului ºi Guvernul României sã
înceapã negocierile pentru stabilirea
majorãrilor salariale pe 2008. Nu
dorim însã sã ne lãsãm antrenaþi de
atitudinea imaturã ºi iresponsabilã a
ministrului Cristian Adomniþei care
continuã sã sfideze normele ºi obligaþiile legale în maniera specificã
Executivului din care face parte.
Concepþiile bolºevice care îi structureazã „logica“ l-ar putea determina
sã ne acuze cã, din „motive politice“,
sabotãm pregãtirile din ºcoli pentru
secþiile de votare. Refuzãm sã-i dãm
acestã satisfacþie. Cu toate acestea,
în condiþiile în care Guvernul Româ-

tiv pe ramurã de mai bine de un
an ºi tergiversarea, nemotivatã ºi
ilegalã, de cãtre Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a
înregistrãrii Contractului colectiv
de muncã unic pe ramura învãþãmânt care este deja semnat de
trei federaþii reprezentative pe
ramurã;
 Nerespectarea Acordului încheiat între organizaþiile sindicale ºi
Guvernul României, în noiembrie
2005, în ceea ce priveºte elaborarea unei noi Legi a salarizãrii personalului bugetar care sã regelementeze discrepanþele nejustificate ºi care frizeazã bunul simþ între salariile diferitelor categorii de
bugetari.
 Refuzul Guvernului de a rãspunde favorabil solicitãrilor repetate ale FEN cu privire la negocierea majorãrilor salariale pentru
anul 2008 înainte de aprobarea
bugetului ºi corelarea acestora cu
hotãrârea judecãtoreascã a Curþii
de Apel Bucureºti, în procesul intentat de FEN, în vederea identificãrii fondurilor necesare pentru
asigurarea salariului minim de
880 de lei garantat prin Contractul
Colectiv de muncã unic la nivel
naþional 2007-2010 pentru personalul din învãþãmânt aflat pe
funcþii sau posturi care necesitã
studii superioare;
 Asigurarea fondurilor necesare
pentru ca majorarea suplimentarã
de 10%, acordatã pentru personalul didactic cu gradul I, sã fie
aplicatã pentru întreg personalul
didactic de predare.
niei nu va rãspunde pozitiv la revendicãrile noastre vom fi obligaþi sã
recurgem din nou la proteste, poate
chiar mai dure. Totul însã va depinde de dorinþa membrilor de sindicat“, a declarat la acea datã Cãtãlin
Croitoru, preºedintele FEN.

Programul protestelor FEN
 Luni, 12 noiembrie – grevã de avertisment organizatã de Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar SIBIU
ºi Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar BACÃU;
 Marþi, 13 noiembrie – grevã de avertisment organizatã de Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar
CARAª SEVERIN;
 Miercuri, 14 noiembrie – grevã de avertisment
organizatã de Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar
GALAÞI;
 Joi, 15 noiembrie – grevã de avertisment organizatã de Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar SATU
MARE ºi de Sindicatul Învãþãmânt preuniversitar
HARGHITA;
 Vineri, 16 noiembrie – grevã de avertisment organizatã de Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar
TIMIª, Sindicatul Învãþãmânt Preuniversitar GIURGIU
ºi de Sindicatul Învãþãmânt Preuniversitar IALOMIÞA.

 Luni, 19 noiembrie – grevã de avertisment organizatã de sindicatul afiliat FEN din ARGEª;
 Marþi, 20 noiembrie – grevã de avertisment organizatã de sindicatele afiliate FEN din BOTOªANI ºi
SUCEAVA;
 Miercuri, 21 noiembrie – grevã de avertisment
organizatã de sindicatele afiliate FEN din PRAHOVA,
BRASOV, DOLJ, BUZÃU ºi sindicatele din unitãþile
ºcolare CFR (Oradea ºi S.L. Beiuº), Cluj Napoca – SLI
Grup Sc, MR Unirea, SLI CTT Transilvania, Arad, Braºov
– SLI Colegiul Tehnic Feroviar, S. Gaudeamus, Iaºi – SLI
Grup ªcolar Tehnic Transporturi CF, SL Colegiul
National „O. Bãncilã“, Paºcani – SL Grup Scolar
Transporturi CF, Buzãu – S L. Grup Scolar Transporturi,
Constanþa – S.L. Grup ªcolar „Gh. Duca“, Roºiorii De
Vede – S L Colegiul Tehnic „A.Saligny“, Craiova – S.L.
Grup ªcolar Transporturi CF)
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Procesul câºtigat de FEN obligã Guvernul sã respecte
legile internaþionale în domeniul muncii

 CONSILIERUL TÃU JURIDIC ,
ALEXANDRA ICHIM

Salariul minim pe þarã

În contextul în care legislaþia muncii se pronunþã
în sensul existenþei unui salariu minim unic la nivel
naþional (pe þarã), paradoxal, în practicã, existã douã
salarii minime pe þarã: unul pentru bugetari ºi altul
pentru restul categoriilor de salariaþi.
Cum a apãrut aceastã situaþie? Simplu. Printr-o
interpretare abuzivã a legii, nesancþionatã pânã acum
decât de FEN.
Astfel, anual, în decembrie, prin Hotãrâre,
Guvernul instituie o valoare minimã, definind astfel
salariul minim brut garantat în platã. De obicei în ianuarie, acelaºi Guvern, semneazã, în calitate de
partener de dialog social permanent al confederaþiilor
sindicale, contractul colectiv de muncã unic la nivel
naþional. Conform Legii 130/1996, precum ºi prin
textul sãu, acest contract este aplicabil tuturor categoriilor de salariaþi din þarã, indiferent dacã sunt încadraþi în sistemul public sau în cel privat. Contractul
colectiv, a reglementat pentru anul 2007, un salariu
minim de 440 de lei, respectiv de 880 de lei personalul încadrat pe funcþii pentru a cãror ocupare se cer
studii superioare, deci mai mare decât cel de 390
reglementat prin Hotãrârea de Guvern.
Bazându-se pe abuzul de putere pe care îl practicã
de mai bine de mai bine de 18 ani, guvernanþii au
impus ºi folosit „regula de drept“ conform cãreia,
bugerii nu se supun salariului minim reglementat
prin contractul coelctiv de muncã unic la nivel naþional, ci se supun salariului minim stabilit prin hotãrârea de Guvern.
Desigur aceastã regulã contravine nu numai noþiunii ºi scopului „salariului minim pe þarã“, ci contravine, fãrã excepþie, tutoror normelor legale în
materie, respectiv:
1. „Clauzele contractelor colective de muncã produc efecte... pentru toþi salariaþii încadraþi în unitãþile
din þarã, indiferent de forma de capital social (...), în
cazul contractelor colective de muncã la nivel naþional“ – art. 3 alin. 1 lit. c contract colectiv de muncã
unic la nivel naþional;
2. „... termenul „unitate“ desemneazã societãþile
comerciale, alte organizaþii cu scop lucrativ, instituþiile publice ºi orice persoanã juridicã ce angajeazã
salariaþi“ – art. 2 alin. 2 acelaºi contract
3. începând cu 1 ianuarie 2007 personalul încadrat pe funcþii pentru care condiþia de pregãtire este
cea de studii superioare, coeficientul minim de ierarhizare este egal cu 2 (art. 40 alin. 1 lit. d acelaºi contract), iar coeficienþii minimi de ierarhizare se aplicã
la salariul minim negociat pe unitate, care nu poate fi
mai mic decât cel minim brut pe þarã;
4. contractul colectiv de muncã încheiat cu
respectarea dispoziþiilor legale, constituie legea
pãrþilor – art. 236 alin. 4 Codul Muncii

5. „salariaþii au dreptul la mãsuri de protecþie
socialã. Acestea privesc..., instituirea unui salariu minim pe þarã...“ – art. 41 alin. 2 Constituþia României
6. Convenþiile colective sunt obligatorii pentru
pãrþi – art. 41 alin. 5 Constituþia României
7. „În România, respectarea Constituþiei, a supremaþiei sale ºi a legilor este oblugatorie“ – art. 1 alin. 5
din Constituþia României
Având în vedere toate acestea, am apreciat
justeþea, necesitatea ºi urgenþa acþiunii de lãmurirea a
noþiunii de salariu minim pe þarã.
Astfel, am acþionat pe douã cãi, în paralel: prima,
pe calea sesizãrii Consiliului Naþional Pentru Combaterea Discriminãrii, asupra înlãturãrii abusive a personalului din învãþãmânt de la acordarea salariului
minim garantat prin contractul coelctiv de muncã ºi a
doua cale, cea a instanþei de judecatã.
1. Consiliului Naþional Pentru Combaterea Discriminãrii a fost sesizat asupra discriminãrii personalului din învãþãmânt prin înlãturareea de la dreptul
garantat prin contractul coelctiv de muncã, pe alte criterii, decât cele legale, prin petiþia nr. 6430/20 iunie
2006. La 27 septembrie 2007, CNCD, analizând actele
depuse la dosar, motivaþiile, actele normative interne
ºi internaþionale, prin Hotãrârea nr. 291, constatã cã
persoanlul din învãþãmânt este discriminate prin neacordarea salariului minim asigurat de contractul
coelvctiv de muncã ºi dispune MECT înlãturarea acestei situaþii.
2. La 11 iunie 2007, FEN are primul termen de
judecatã la Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a VIII-a
Contencios Administrativ, în cauza privind recunoaºterea dreptului FEN de negociere a salariilor
personalului din învãþãmânt ºi obligarea MECT,
MMFES ºi a Guvernului României de a purta negocierile pentru asigurarea unui salariu minim de 880
de lei pentru personalul încadrat pe funcþii pentru a
cãror ocupare se cer studii superioare.
Dupã 4 termene ºi 3 amânãri de pronunþare, Curtea
de Apel admite cererea formulatã de FEN ºi obligã
MECT, MMFES ºi Guvernul României la deschiderea
negocierilor pentru identificarea fodnurilor necesare asigurãrii salariului minim de 880 de lei.
Pentru prima datã, o instanþã s-a pronunþat
recunoscând viabilitatea salariului minim reglementat prin contractul colectiv de muncã, recunoscându-i
prioritatea faþã de cel impus prin hotãrâre de guvern.
Sentinþa obþinutã are o semnificaþiei deosebitã,
cu atât mai mult cu cât vine sã ateste implicit o atitudine ce persista de zeci de ani, în care, pe criterii
artificiale ºi ilegale, bugetarii erau salarizaþi dupã „al
doilea“ salariu minim brut pe þarã, ºi nu dupã salariul reglementat prin contractul colectiv de muncã,
obligatoriu.

Noutãþi legislative
 Ordin nr. 2599/13.11.2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de

ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învãþãmântul preuniversitar, profesori documentariºti;
 Ordin nr. 2600/14.11.2007 privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învãþãmântul preuniversitar la Istoria ºi tradiþiile
minoritãþii maghiare
 Ordin nr. 2572/09.11.2007 privind Calendarul miºcãrii personalului didactic
din învãþãmântul preuniversitar pentru anul ºcolar 2008-2009
 Ordin nr. 2573/09.11.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind miºcarea
personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar
 Ordin nr. 2574/09.11.2007 privind metodologia de organizare ºi desfãºurare a
concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante
în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din judeþele nominalizate în HG nr.
1942/2004
 Ordin nr. 2575/09.11.2007 privind metodologia ºi criteriile de acordare a
gradaþiei de merit ºi a salariului de merit în învãþãmântul preuniversitar
 Ordin nr. 2529/31.10.2007 privind programele valabile pentru concursul naþional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în
învãþãmântul preuniversitar în anul ºcolar 2008 - 2009
 ORDIN nr. 2559/05.11.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de ºcolarizare ºi stabilirea reþelei unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat pentru anul ºcolar 2008-2009
 ORDINUL nr. 2530/31.10.2007 privind aprobarea programelor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învãþãmântul preuniversitar la Limba ºi
literatura slovacã - educatoare, învãþãtori ºi profesori, Limba ºi literatura turcã
– institutori ºi profesori, Limba ºi literatura rusã maternã - profesori, Limba ºi
literatura germanã maternã - educatoare, învãþãtori ºi profesori
 ORDIN nr. 2436/22.10.2007 cu privire la organizarea unei sesiuni speciale a
testelor naþionale, pentru absolvenþii gimnaziului de pânã în anul 2007, inclusiv
 Ordin nr. 2538/1.11.2007 cu privire la organizarea ºi desfãºurarea alegerilor
conducerilor academice din învãþãmântul superior acreditat
 ORDIN nr. 2436/22.10.2007 cu privire la organizarea unei sesiuni speciale a
testelor naþionale, pentru absolvenþii gimnaziului de pânã în anul 2007, inclusiv
 ORDIN nr. 2288/28.09.2007 referitor la aprobarea standardelor de pregãtire
profesionalã, a planurilor de învãþãmânt ºi a programelor ºcolare pentru unele
calificãri profesionale de nivel 3 avansat pentru care se asigurã pregãtirea prin
învãþãmântul preuniversitar
 Ordin nr.2394/15.10.2007 privind aprobarea PRECIZÃRILOR ªI CALENDARULUI activitãþilor de perfecþionare prin definitivarea în învãþãmânt ºi
acordarea gradelor didactice II ºi I pentru anul ºcolar 2007-2008
 Ordin nr. 2399/15.10.2007 privind aprobarea listei cu elevii ºi studenþii beneficiari ai prevederilor Hotãrârii Guvernului nr.1004/2002 privind stimularea
elevilor ºi studenþilor care au primit distincþii la olimpiadele ºcolare internaþionale organizate pentru învãþãmântul preuniversitar ºi a doctoranzilor
care au obþinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, în anul ºcolar
2006/2007.
 ORDIN nr. 2354/08.10.2007 privind aprobarea graficului de desfãºurare a
examenelor de absolvire/certificare a învãþãmântului profesional, liceal – filierã tehnologicã ºi postliceal în anul ºcolar 2007 - 2008

Primul succes în demersurile FEN de acordare a tichetelor
cadou ºi a tichetelor de creºã, la nivelul capitalei
În urmã cu o lunã, FEN s-a adresat MECT
în vederea constituirii Comsiei de aprobare
Regulamentului pentru acordarea tichetelor
cadou ºi a tichetelor de creºã.
Anticipând „lipsa de reacþie“ ºi abuzul de
putere cu care domnul Adomniþei ne-a obiºnuit în activitatea sa de conducere a sistemului
de învãþãmânt, FEN a demarat o acþiune descentralizatã a obþinerii tichetelor, prin implicarea organizaþiilor noastre sindicale teritoriale. Dupã modelul redactat de FEN, acestea
urmeazã sã se întruneascã în cadrul comsiiilor
paritare de la nivelul ISJ-urilor, pentru acordarea tichetelor cadou ºi a tichetelor de creºã.
Primul rezultat al deciziei FEN de descen-

tralizare a acþiunii de acordare a tichetelor, a
venit de la nivelul organizaþiilor sindicale afiliate FEN din Bucureºti.
În urma solicitãrii din 22.11.2007, miercuri 28 noiembrie 2007, s-a întrunit Comisia
Paritarã de la nivelul ISMB, în cadrul cãreia sa hotãrât acordarea a 7 tichete cadou, în valoare de 50 de lei/tichet pentru fiecare din urmãtoarele evenimente: 1 Decembrie, Crãciun,
1 Martie, Paºte, începerea anului ºcolar (începerea cursurilor), Ziua Educaþiei (5 octombrie). De tichetele cadou ºi tichetele de creºã
astfel aprobate, beneficiazã toate categoriile de
salariaþi din învãþãmânt, indiferent cã sunt sau
nu membri de sindicat.

noiembrie-decembrie

2 0 07

Subliniem cã art. 1, Legea 193/2006 referitoare la acordarea tichetelor de creºã ºi a
tichetelor cadou, garanteazã dreptul salariaþilor încadraþi în instituþiile din sectorul bugetar
de a beneficia de bilete de valoare sub forma
tichetelor cadou ºi a tichetetelor de creºã.
Conform art. 2. alin. 1 din Legea 193/
2006, tichetele cadou se pot utiliza pentru
campanii de marketing, studiul pieþei, promovarea pe pieþe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamã ºi publicitate, precum ºi pentru cheltuieli sociale. Tichetele de creºã se acordã angajaþilor care nu beneficiazã de concediul ºi de indemnizaþia acordate pentru creºterea copilului în vârstã de

pânã la 2 ani, respectiv de pânã la 3 ani în cazul
copilului cu handicap( art. 4. alin. 3 din Legea
193/2006). Pentru acordarea acestora, conform art. 11 alin. 1 Legea 193/2006, angajatorul, împreunã cu organizaþiile sindicale legal
constituite stabilesc de comun acord unitatea
emitentã a tichetelor de creºã cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzãtoare ºi
a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale.
În plus, Ministerului Economiei ºi Finanþelor nr. 122.196/31.07.2007 (înregistratã la
MECT cu nr. 13.185/3.08.2007), a dispus
MECT luarea tuturor mãsurilor necesare pentru asigurarea acordãrii tichetelor cadou ºi a
tichetelor de creºã.
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Acord de înfrãþire între FEN ºi Sindicatul
„Viitorul“ din Republica Moldova
Federaþia Educaþiei Naþionale din România ºi Sindicatul Angajaþilor din Învãþãmânt
ºi Educaþie „Viitorul“ din Republica Moldova
au semnat un acord de colaborare pentru
întreprinderea unor acþiuni comune atât pe
plan sindical cât ºi pe plan educaþional.
Potrivit înþelegerii, cele douã organizaþii
sindicale vor lupta pentru creºterea prestigiului profesiei în scopul atingerii obiectivului
privind asigurarea instituþiilor de învãþãmînt
cu cadre didactice calificate. De asemenea,
acodul mai prevede ºi schimbul de experienþã
precum ºi îmbunãtãþirea legislaþiei ce þine de
relaþiile din sfera sistemului educaþional ºi a
modelului social naþional. „Acordul semnat la
Chiºinãu este un prim pas de înfrãþire între
cele douã organizaþii sindicale. Cu toate cã
trãim în douã entitãþi statale temporar
despãrþite de o graniþã nedreaptã noi toþi vorbim ºi simþim româneºte. Dorim ca prin acest
acord sã ne ajutãm reciproc. Consider cã toþi
ne dorim acelaºi lucru: un învãþãmânt performant cu cadre didactice bine pregãtite ºi renumerate în funcþie de valoarea lor“, a
declarat Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.
Menþionãm cã semnarea acordului a avut
loc la 28 noiembrie a.c. la Chiºinãu în prezenþa mass-mediei locale. Din partea Federaþiei Educaþiei Naþionale protocolul de colaborare a fost semnat de preºedintele FEN,
Cãtãlin Croitoru, iar din partea Sindicatului
Angajaþilor din Învãþãmânt ºi Educaþie
„Viitorul“ din Republica Moldova de cãtre
preºedintele Mihail Laºcu.

Premiile de excelenþã
„CNIV 2007“
La Conferinþa Naþionalã de Învãþãmânt
Virtual (CNIV, www.cniv.ro/2007), începând cu
ediþia din anul 2007, se acordã premii de excelenþã CNIV (premii de recunoaºtere) pentru idei
inovatoare de cercetare-dezvoltare. Acestea se
acordã pentru implementarea ºi promovarea
tehnologiilor moderne în educaþie ºi cercetare
evidenþiate prin lucrãri, cãrþi, programe ºi
strategii, produse software educaþionale realizate de autori, echipe de specialiºti, organizaþii
(ºcoli ºi licee, universitãþi, instituþii, companii ºi
firme). Acordarea premiilor are în vedere obiectivele ºi standardele declarate ale CNIV ºi þine

seama de contribuþia deosebitã a lucrãrilor ºi
autorilor la proiectul CNIV (www.cniv.ro).
„Conºtienþi de impactul noilor tehnologii
oferite de calculator, de noile produse software,
de noile metode ºi experimente din învãþãmânt,
cercetare ºi industrie, suntem datori faþã de generaþia tânãrã sã oferim un cadru propice iniþiativelor, afirmãrii, dezvoltãrii personalitãþii individuale, promovãrii valorilor adevãrate ºi integrãrii rapide a acesteia în societate. ªcoala, în
general, ºi universitãþile, în particular, nu pot
rãmâne indiferente la acest impact deosebit al
utilizãrii noilor tehnologii Web 2.0 ºi Education
2.0“, a declarat Conf. Dr. Marin Vlada, coordo-

natorul proiectelor CNIV ºi ICVL (International
Conference on Virtual Learning).
Anul acesta au fost acordate premii de excelenþã „CNIV 2007“ urmãtoarelor lucrãri: „Utilizarea modelelor 3D stereo în Învãþarea/Predarea
bazatã pe simulare digitalã“ (Cãlin Neamþu,
Mircea Galiº – Universitatea Tehnicã din ClujNapoca); „Intel®Teach – Instruirea în societatea
cunoaºterii“ (Dana Vlãdoiu, SIVECO Romania);
„Instruire asistatã de calculator. Didacticã informaticã“, Editura Polirom Iaºi, 2007, Adrian
Adãscãliþei – Universitatea Tehnicã „Gh.
Asachi“ Iaºi); „Y.A.M.P. Yet Another Webcam
Project“ (Florin Bîrgu, Cosmin Spãtaru, Ana
Întuneric, Cristina Sichim – Colegiul Naþional
„Ferdinand I“ Bacãu, Victor Barna – Colegiul
Naþional „Liviu Rebreanu“ Bacãu); „Science of
music“ (Mihai Cîrlãnaru, Adriana ªuºnea, Silvia
Moraru, Ioana Stoica – Colegiul Naþional de
Informaticã „Tudor Vianu“, Bucureºti);
„eduCreativ – o nouã abordare în instruirea
asistatã de calculator pentru ciclul primar“
(Marius Ivanov, Vasile Ifrim, Liviu Beldiman,
Adrian Comãnescu – Altfactor Galaþi); „Achiziþia, prelucrarea ºi prezentarea datelor experimentale în lecþiile de ªtiinþe Naturale“ (Mihaela
Garabet, Ion Neacºu - Liceul Teoretic „Grigore
Moisil“ Bucureºti).
„Recunoaºterea lucrãrilor de excelenþã
prezentate la CNIV 2007, recunoaºterea calitãþii
cercetãrii colegilor elevi, studenþi ºi profesori
atât din mediul universitar cât ºi din cel preuniversitar reprezintã un act natural de implicare a
organizatorilor acestei prestigioase Conferinþe
în demersul didactic ºi ºtiinþific“ a menþionat
Radu Jugureanu, AeL eContent Department
Manager în cadrul SIVECO Romania.
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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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Sistemul de învãþãmânt portughez
– prezentare succintã –
Sistemul de învãþãmânt constituie mijlocul de asigurare
a dreptului la educaþie, exprimat prin garantarea accesului la educaþie continuã ca
mijloc de promovare a dezvoltãrii globale a personalitãþii individuale, progresului
social ºi democratizãrii societãþii. Legea Învãþãmântului
(legea nr. 46 din 14
octombrie 1986, amendatã
prin legea nr. 115 din 19
septembrie 1997), a stabilit
cadrul general ºi a reorganizat principiile sistemului de
învãþãmânt portughez.
 ALIN BRATU

Sistemul de învãþãmânt al Portugaliei este împãrþit în douã zone
de responsabilitate. Ministerul Educaþiei are în responsabilitate ºcolile
ºi instituþiile profesionale, grãdiniþele, ºcolile primare ºi ºcolile secundare, iar Ministerului ªtiinþei, Tehnologiei ºi Învãþãmântului Superior
îi revin instituþiile federale, private ºi
cooperative de studii superioare.
Sistemul de învãþãmânt cuprinde urmãtoarele paliere:
 grãdiniþã, ºcoalã primarã ºi
ºcoalã secundarã (În cadrul fazei
secundare, se poate opta între o educaþie obiºnuitã, o educaþie profesionalã sau chiar un curs special în
zona artei. De asemenea, se poate
opta ºi pentru un învãþãmânt profesional specializat).
 colegiu/ universitate
 educaþie în afara ºcolii
 tipuri speciale de educaþie
ºcolarã (învãþãmânt special, învãþãmânt profesional, educaþia adultului, învãþãmânt la distanþã)
 predarea limbii portugheze în
strãinãtate.

Organizare
Legea Învãþãmântului stipuleazã 9 ani de învãþãmânt obligatoriu. Prima înmatriculare are loc în
zona ºcolarã de reºedinþã sau în
zona locului de muncã al pãrinþilor.
Pentru a vedea ce ºcoli se pot frecventa, trebuie contactatã una dintre
ºcolile din zonã sau Direcþia Regionalã pentru Învãþãmânt. De obicei,
15 iulie este data limitã pentru înmatriculare. Pentru elevii care vin de la
o ºcoalã strãinã nu existã datã-limitã
de înmatriculare. Totuºi, trebuie
contactat Consiliul de Administraþie
ªcolarã pentru mai multe detalii.
ªcoala se întrerupe de Crãciun, de
Paºti ºi în timpul Carnavalului de la
Rio. Vacanþa de varã este programatã în iulie ºi august.
ªcolile private au aceleaºi cerinþe ca ºi cele de stat. Diferenþa este cã
primele sunt destul de costisitoare,
iar posibilitãþile de admitere sunt
limitate.

þional, care promoevazã evaluarea
cumulativã la finele celui de-al treilea ciclu, primesc diploma de învãþãmânt de bazã din partea conducerii
ºcolilor. Elevii din ºcolile private
care nu au acelaºi nivel educaþional
sau care urmeazã ºcoala la domiciliu
intrã ºi ei în posesia acestei diplome,
cu condiþia trecerii examenelor naþionale. Elevii cu nevoi educaþionale
speciale, care au urmat o programã

Învãþãmânt
ºi formare profesionalã
De la reformarea sistemului de
învãþãmânt în 1986 ºi a celui profe-

Finanþe/Taxe ºcolare
Ministerul Educaþiei este principalul finanþator al învãþãmântului.
Ca rezultat al descentralizãrii, municipalitãþilor li s-au acordat unele
competenþe în ceea ce priveºte finanþarea ºi cheltuielile pentru învãþãmânt. Printre alþi agenþi finanþatori, familiile contribuie direct la
susþinerea învãþãmântului prin plata
înmatriculãrii ºi a studiilor în cadrul
învãþãmântului secundar ºi al învãþãmântului superior, ca ºi prin cumpãrarea de cãrþi ºi alte materiale.
Existã mãsuri de sprijin, sociale ºi
educaþionale, pentru învãþãmântul
de stat ºi cel privat. Aceste mãsuri
includ atribuirea de ajutoare în naturã sau în bani, cum ar fi sprijin
sional în 1991, au fost stabilite 3
ramuri principale de învãþãmânt.

pentru hranã ºi locuinþã, împrumuturi pe termen lung pentru carte ºcolarã, transport ºi asistenþã economicã. Ministerul Educaþiei este departamentul guvernamental care,
aºa cum se aratã în Legea Învãþãmântului, rãspunde de politica naþionalã în domeniul învãþãmântului,
care acoperã învãþãmântul preºcolar, învãþãmântul de bazã ºi învãþãmântul secundar. Structura administrativã a Ministerului Educaþiei
include agenþii ºi servicii centrale ºi
regionale, responsabile pentru administrare directã, ca ºi reþeaua de
ºcoli de stat la toate nivelurile, inclusiv grupurile de ºcoli ºi centrele de
formare pentru asociaþii ºi ºcoli.

Certificate
Elevii din ºcolile de stat ºi din
ºcolile private cu acelaºi nivel educa-

noiembrie-decembrie

III. Alte forme de pregãtire
În responsabilitatea IEFP sau a
altor instituþii publice sau private e
prevãzutã o modalitate specificã de
pregãtire înainte de angajare, care
are drept scop oferirea de calificãri
profesionale tinerilor ºi integrarea
lor pe piaþa muncii, prin intermediul
cursurilor de calificare, realizate în
general de reþeaua de Centre de Formare Profesionalã sau de Centrele
de Management Participativ. Formarea în domeniul hotelier, al restaurantelor ºi al turismului revine Institutului Naþional de Formare Turisticã. Pentru formare în domeniul
agriculturii ºi pisciculturii, responsabilitatea naþionalã aparþine Ministerului Agriculturii. Cursurile de calificare înainte de începerea vieþii active au o duratã medie de un an de
zile ºi sunt structurate în etape de
calificare, organizate în module ce
acoperã nu doar componentele socio-culturale ºi tehnice specifice
unei profesii, dar ºi perioada de formare practicã în cadrul companiilor.
Orele de formare autorizate care nu
au loc sub autoritatea angajatorului
din motive care-i sunt imputabile
sunt transformate în ore suplimentare cumulate pe durata unui
maxim de trei ani de zile.

Educaþia continuã

Învãþãmânt general
Sistemul portughez de învãþãmânt are trei componente: educaþia
preºcolarã, educaþia ºcolarã ºi educaþia extra-curricularã. Educaþia
preºcolarã nu e obligatorie ºi e dedicatã copiilor cu vârste cuprinse între
3 ºi 6 ani.
Educaþia ºcolarã se adreseazã
tuturor ºi consituie practic învãþãmântul obligatoriu, incluzând 3 cicluri cu un total de 9 ani (de la vârsta de 6 ani pânã la 15 ani). Învãþãmântul secundar e organizat în douã
sectoare: ºcolile secundare ºi ºcolile
profesionale, unde elevii se pregãtesc pentru a se angaja pe piaþa
muncii. Ambele tipuri de ºcoli permit accesul în universitãþi. Elevii
care au finalizat cu succes educaþia
secundarã sau un curs echivalent
susþin un examen de admitere în învãþãmântul superior. Adulþii cu
vârsta de peste 25 de ani au ºi ei
acces la studiile superioare, chiar ºi
fãrã terminarea învãþãmântului secundar, dacã trec o serie de examene
special stabilite în acest scop.

certificat de calificare profesionalã
de nivel 2 ºi cu o echivalare pentru
10 clase, ceea ce permite elevului sã
continue studiile în clasa a 11-a
într-o zonã asemãnãtoare de pregãtire sau cu un curs asemãnãtor.

individualã, obþin un certificat specificând abilitãþile pe care le-au obþinut
în cadrul formãrii profesionale, dar ºi
un loc de muncã. Aºa cum am precizat mai sus, acest tip de învãþãmânt
este universal ºi obligatoriu ºi cuprinde 3 cicluri secvenþiale pe parcursul a 9 ani (6-15 ani). Elevii care finalizeazã învãþãmântul secundar obþin
diploma aferentã, cu specificarea
cursului absolvit ºi a notei finale
obþinute. Pentru elevii care terminã
un curs tehnic sau artistic, se emite
un certificat de calificare profesionalã
de nivel 3, pe lângã diploma de
absolvire a studiilor secundare.
În urma cursurilor profesionale
se acordã o diplomã care certificã o
calificare profesionalã de nivel 3,
recunoscutã ca echivalent al învãþãmântului secundar. Cursurile de 10
ani profesionali se finalizeazã cu un
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I. Pregãtirea profesionalã ca
parte a sistemului de învãþãmânt
ªcoala primarã oferã câteva
cursuri profesionale. Unele dintre ele
sunt conectate la ºcoala obiºnuitã, în
timp ce altele sunt afiliate sistemului
de învãþãmânt profesional, fiind prin
urmare atât în responsabilitatea
Ministerului Educaþiei, cât ºi a Ministerului Siguranþei Sociale ºi Muncii. La nivelul învãþãmântului secundar, Ministerul Educaþiei gestioneazã cursurile speciale de tehnologie, cursurile de tip „A doua ºansã“,
cursurile de artã centrate pe artele
plastice ºi cursurile profesionale.
II. Pregãtirea profesionalã pe
bazã de ucenicie
În limita formãrii profesionale
din cadrul pieþei muncii, în Portugalia existã o modalitate de formare
pentru tineri, pe bazã de rotaþie, înainte de intrarea în serviciu (ucenicia). În perioada cursurilor de ucenici, procesul de formare are loc pe
baza rotaþiei între centrul de pregãtire ºi cealaltã entitate, de regulã o
companie, unde are loc formarea
practicã într-un mediu profesional.
Cursurile de ucenici sunt promovate
de cãtre Institutul pentru Angajare
ºi Formare Profesionalã.

Urmãtoarele modalitãþi sunt
încorporate în formarea profesionalã continuã din cadrul pieþei muncii: perfecþionarea, recalificarea, calificarea profesionalã ºi specializarea. Prin intermediul Institutului
pentru Angajare ºi Formare Profesionalã, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale asigurã o mare parte
din oferta publicã de formare profesionalã continuã. Mecanismele responsabile supervizate de cãtre IEPP,
adicã 26 de centre de formare profesionalã de management participativ
cu atribuþii sectoriale, se adreseazã
angajaþilor sau ºomerilor aparþinând populaþiei active, celor necalificaþi sau celor care au calificãri neadaptate cerinþelor pieþei muncii,
celor calificaþi din rândul populaþiei
active cãrora le lipsesc perfecþionãrile tehnice ºi/ sau specializarea, ca ºi
personalului managerial care doreºte sã-ºi perfecþioneze sau sã-ºi dezvolte capacitãþile în domeniile de organizare a afacerilor. Preocupãri ºi
responsabilitãþi ale formãrii profesionale continue sunt de asemenea
prezente ºi în alte servicii ale administraþiei publice centrale. Aºa este
cazul Ministerului Economiei ºi Ministerului Agriculturii, ca ºi al Ministerului Sãnãtãþii, Formarea profesionalã continuã ºi cursurile de
limbi strãine sunt posibile ºi prin intermediul Institutului de Culturã, ca
ºi prin intermediul unor universitãþi. Formarea profesionalã continuã este încã foarte dispersatã pentru un mare numãr de agenþi sociali
ºi economici, cu accent în special pe
companiile care asigurã pregãtirea
propriilor lor angajaþi ºi pe sindicate, asociaþii ale oamenilor de afaceri ºi asociaþii de dezvoltare regionalã. (sursa: Fitforeurope.ro)
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Programe ºi manuale rescrise

Cel mult cinci ore pe zi
le opþionale, care la noi sunt la dispoziþia ºcolii,
nicidecum a elevilor. De exemplu, în þãrile
Uniunii Europene, opþionalele sunt cu adevãrat la dispoziþia elevilor, care au astfel posibilitatea sã aleagã disciplinele care le plac ºi pe
care le considerã interesante pentru ei, în funcþie de aptitudini ºi de dorinþele privind formarea lor viitoare. La noi, fiecare profesor pistoneazã pe disciplina sa ºi, în destule cazuri, nici
mãcar nu reuºesc sã facã lecþia atractivã, ceea
ce s-ar traduce printr-un interes mai mare al
elevilor pentru materia în cauzã.

Biologia, tot mai atractivã

 MIRELA DALAIS

Cu fiecare an care trece, elevii sunt tot mai
obosiþi ºi dezinteresaþi ºi, în consecinþã, calitatea învãþãmântului românesc scade vãzând
cu ochii. Dacã la prima vedere s-ar crede cã
responsabili sunt exclusiv elevii, cãrora nu le
mai arde de carte, în realitate cauzele sunt mai
profunde ºi sunt legate strict de actualul sistem de învãþãmânt. Fãrã a le enumera ºi dezvolta pe toate, mai ales cea referitoare la bugetul alocat, care a crescut numai în ultimii ani ºi
doar anul viitor va fi pentru prima datã cât
prevede legea, ne vom referi la planurile de
învãþãmânt ºi numãrul de ore alocate. De altfel, acestea sunt principalele douã cauze care
au fãcut ca educaþia sã slãbeascã de la an la an
ºi interesul elevilor pentru ºcoalã sã fie tot mai
redus. De asemenea, nu trebuie uitatã nici societatea pe ansamblu, o societate care nu încurajeazã în nici un fel valorile. Aºa se face cã fotbaliºtii ºi maneliºtii au devenit adevãrate modele pentru tineri, în timp ce domniºoarele viseazã sã se mãrite cu oameni de afaceri bogaþi,
indiferent de vârsta mai înaintatã a acestora,
deci fãrã scrupule. ªi cum rezultatele tot mai
slabe ale învãþãmântului par sã fi ajuns în final
ºi la urechea celor din Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului, au început sã aparã
primele idei referitoare la o regândire a programelor ºcolare ºi, implicit, a numãrului de
ore alocate disciplinelor care se studiazã. ªi
cum pentru a vedea ce ºi cum este mai bine sã
se schimbe, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului a decis constituirea unei comisii
naþionale, iar la nivel inspectorate ºcolare judeþene s-a transmis hotãrârea de a se forma
comisii locale. Comisiile, care au început deja
sã lucreze, vor transmite în final propunerile
avansate de profesori pentru fiecare disciplinã
în parte. Anul acesta propunerile au în vedere
clasele I-VIII, urmând ca de anul viitor sã se
„atace“ ºi clasele IX-XII/XIII. O altã idee avutã
în vedere de minister, dupã centralizarea
tuturor ideilor ºi propunerilor transmise la
nivel central, se referã la o restructurare a comisiei de aprobare a manualelor ºcolare. Trebui subliniat cã regândirea programelor ºcolare este necesar sã se regãseascã în manuale,
deci ºi acestea urmeazã sã fie schimbate.

În doi ani, manuale ºcolare noi
„Cu siguranþã cã va trebui sã emitem un
ordin prin care sã stabilim o nouã componenþã
a comisiei de aprobare a manualelor. Nu mi se
pare firesc, indiferent cine ocupã aceastã funcþie, ca secretarul de stat pe probleme de
învãþãmânt preuniversitar sã nu facã parte din
comisie, deci sã nu poatã avea nici un cuvânt
de spus. Apoi, dupã ce viitoarele manuale pentru clasele I-VIII, care trebuie sã rãspundã
noilor criterii, vor fi aprobate, vom putea trece
mai departe. Mã refer la ciclul liceal, unde de
asemenea vom schimba manualele, în funcþie
de decizia pe care o vom lua privind conþinutul
programelor ºcolare ºi a numãrului de ore alocate fiecãrei discipline. Ne-am propus ca în
maxim doi ani toate clasele sã înveþe dupã o
programã care sã fie echivalentã cu cea europeanã. În privinþa orelor, încercãm ºi sper ca
sã ºi reuºim ca elevii sã nu aibã mai mult de
cinci ore pe zi. Ceea ce ar fi normal. Nu trebuie
uitat cã dupã ce pleacã de la ºcoalã elevii trebuie sã-ºi facã temele pentru materiile de a
doua zi, deci ar fi alte cinci ore, deci ajung la
zece ore pe zi, mai mult decât ziua de lucru a
unui adult“, ne-a declarat dna Svetlana Preoteasa, secretar de stat pe probleme de învãþãmânt preuniversitar din MECT.

a fi utili societãþii ºi apoi, dupã terminarea
studiilor, sã se adapteze mai uºor la cerinþele
pieþei muncii. Un alt aspect vizeazã discipline-

Dupã cum spun profesorii de specialitate,
dar ºi elevii, biologia pare sã devinã o disciplinã care atrage tot mai mult. Probabil cã interesul tot mai mare se datoreazã ºi documentarelor difuzate pe posturile tv specializate. Pe
de altã parte, atracþia cãtre aceastã materie se
datoreazã ºi interesului pentru naturã, lumea
în care trãim, sãnãtatea etc.
„Nu este normal, ca la clasele terminale la
anumite specialitãþi sã nu existe nici mãcar o
orã de biologie. Apoi, este regretabil cã nu
avem ore de ºtiinþe ale naturii în aer liber, cu
plantãri de copaci ºi flori, de exemplu. Nu
facem decât sã-I izolãm de societate“, a subliniat secretarul de stat Preoteasa.
„Nu cred cã existã profesor care sã nu spunã cã materia sa nu este cea mai importantã ºi
sã nu doreascã mai multe ore. Dar nu din acest

Opþionale la dispoziþia elevilor
Dacã de la minister lucrurile, cel puþin teoretic, par sã sune bine, în realitate va fi greu de
învins opoziþia dascãlilor. Fiecare profesor
considerã cã disciplina sa este cea mai importantã ºi deja numãrul de ore este prea mic, deci
ar trebui chiar mãrit. În aceste condiþii va fi
foarte greu ca intenþia MECT sã fie aplicatã.
Evident, probabil cã va fi nevoie de o intervenþie serioasã ºi sã se gãseascã o cale de compromis în favoarea calitãþii învãþãmântului ºi a
programului elevilor. Un alt aspect care trebuie foarte bine luat în seamã priveºte modul
în care trebuie structuratã materia ºi pe ce
cunoºtinþe ar trebui sã se punã accentul. De
asemenea, nu trebuie neglijatã componenta
practicã. Dupã cum recunosc ºi responsabilii
din MECT, ºcoala va trebui sã accentueze
partea practicã. În prezent, copiii sunt mai
mult þinuþi cu nasul în cãrþi, deci pe partea de
teorie, practica fiind ceva adiacent, ceea ce se
transpune chiar prin nepregãtrirea elevilor de
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ºi orar mai aerisit

pentru elevii români
considerent trebuie sã subliniez cã ar mai fi necesarã o orã de biologie, deci sã revenim la situaþia de dinainte de 1990. Acum, cu doar o
orã pe sãptãmânã nu putem sã acoperim cerinþele elevilor ºi sã mai facem ºi acele ieºiri în
aer liber. Copiii sunt foarte interesaþi de acesatã disciplinã, deci de reguli de igienã, patologie ºi viaþa cotidianã. Referitor la materie, consider cã sunt câteva lucruri la care putem renunþa pentru a aduce mai multdisciplina pe
partea practicã. Atracþia elevilor pentru biologie se vede ºi în alegerea opþionalelor, foarte
mulþi mergând pe biologie ºi educaþie pentru
sãnãtate. De asemenea, la bacalaureat materia
este aleasã de destui elevi. De exemplu, la bacalaureatul din varã, în Bucureºti biologia a
fost aleasã de 4000 de elevi, faþã de doar 1.000
la alte materii. Din ce am simþit, elevii sunt doritori sã afle mai multe informaþii legate de
corpul lor, de sãnãtate, cum sã îngrijeasc mediul. Documentarele, de asemenea, joacã un
rol foarte important. Chiar ei, dupã ce vizioneazã anumite filme, vin la ºcoalã ºi ne cer mai
multe amãnunte privind patologia, genetica,
ecologia, deci nu sunt indiferenþi la mediul
înconjutrãtor ºi corpul lor. În concluzie, consider cã ar trebui crescut numãrul de ore ºi o
parte din teorie sã fie scoasã în favoarea componentei practice“, este de pãrere dna Mariana
Grosu, profesor de biologie ºi inspector de specialitate.

buie umblat, atât în privinþa conþinutului, cât
ºi a numãrului de ore alocate. Ceea ce s-a discutat la comisie a fost aerisirea programei,.
Care este destul de încãrcatã. Chiar dacã unii
nu vor recunoaºte, chimia a avut în fiecare an
tot mai puþine ore. Tocmai din acest motiv este
foarte greu ca într-o orã pe sãptãmânã, cum
este cazul la clasele IX-X la uman, sã mai faci
ºi experienþe. Nu poþi sã faci experinþe 10-15
minute. O comparaþie cu celelalte þãri europene este greu de fãcut. La ei se vorbeºte de
ºtiinþe, în cadrul cãreia se studiazã elemente de
fizicã, chimie ºi biologie. Revenind la situaþia
de la noi, pãrerea mea ºi a colegilor este cã ar
trebui sã se mai scoatã din conþinuturi ºi sã
mai fie alocatã o orã, tocmai pentru a creºte
orele alocate experienþelor de laborator“, ne-a
declarat dna Luminiþa Doicin, inspector de
specialitate.

Sportul, în creºtere
ªi cum elevii au nevoie ºi de miºcare, mai
ales cã studiile relevã o accentuare a unor boli
tocmai din cauza sedentarismului, pentru disciplina educaþie fizicã se are în vedere creºterea numãrului de ore.
„Dacã mã întrebaþi, pãrerea mea este cã
optim ar fi ca un copil în creºtere sã facã sport
în fiecare zi, deci cinci ore pe sãptãmânã. Nu
cred cã vom ajunge aici, dar ºtiu cã se preconizeazã sã creascã numãrul de ore. Nu ºtiu
cum va evolua curricula pe discipline, ce se va
întâmpla ºi cum va fi aprobatã. Rãmâne doar
sã vedem“, este de pãrere dl. Nicolae Milea,
inspector de specialitate.

Prea puþinã muzicã
Una din disciplinele care este categoric în
mare suferinþã este muzica. La clasele I-VII
existã o orã pe sãptãmânã în trunchiul comun,
în clasa a VIII-a doar o jumãtate de orã, în
clasele IX-X o orã, iar într-a XI-a ºi a XII-a
doar o orã de educaþie artisticã, care în majoritate este acapartã de educaþia plasticã. Educaþia artisticã, aºa cum este conceputã, este o
idee generoasã, în sensul cã elevii claselor a
XI-a ºi a XII-a sunt învãþaþti sã organizeze evenimente culturale. Revin însã, muzica este din
nou pãgubitã ºi nu este deloc în favoarea elevilor. Dacã pânã în 2005 elevii puteau merge
gratuit la concertele educative de la Sala Radio, ºi sãlile chiar erau pline, acum nu mai
existã aceastã posibilitate. Nici la Ateneul Român nu se mai fac abonamente pentru elevi,
deci o altã pierdere pentru elevi. Nici la orele
de cor nu stãm prea bine, ba dimpotrivã. Deºi
pentru gimnaziu un ordin al MECT prevede cã
se poate face o orã de cor pe sãptãmânã la 3-4
clase, în majoritatea ºcolilor reglementãrile
legale nu sunt respectate. De asemenea, consider cã la liceu ar trebui ca ora de educaþie
artisticã sã mai fie datã ºi educaþiei muzicale,
iar ora de cor sã nu fie lãsatã doar la latitudinea
elevilor. Mai ales cã foarte mulþi sunt interesaþi
sã înveþe sã cânte la anumite instrumente ºi,
de ce sã nu o spunem, toate festivitãþile de început ºi sfârºit de an, dar ºi cele din timpul
anului au la bazã programe muzicale, deci
aceastã materie ar trebui privitã mai cu atenþie“, ne-a declarat dna Elena Chitaigoroski,
profesor de muzicã. La rândul sãu, secretarul
de stat Preoteasa este de pãrere cã muzica este
aproape uitatã, ceea ce se vede în generaþia
actualã de maneliºti.
„Am discutat ºi cu dna Mariana Nicolescu
ºi categoric nu este deloc bine cã la unele clase
nu existã decât o jumãtate de orã de muzicã,
iar la clasele terminale de liceu nici mãcar atât.
Tocmai de aceea am ajuns o þarã de maneliºti.
Dacã elevii nu sunt învãþaþi ce este frumos, nici
nu vor ºti ce sã aleagã. ªi ca sã fim obiectivi,
nici la cultura platicã nu stãm prea bine. Nu
putem vorbi de pictori impresioniºti când nu
se ºtie ce este impresionismul. Chiar dacã uno-

Istoria, însoþitã de documentare

ra probabil cã nu le va plãcea, trebuie sã subliniez cã pânã în 1989 învãþãmântul a fost, pe
anumite domenii, foarte bine structurat. Din
pãcate, sistemul comunist a distrus valorile ºi a
uniformizat oamenii, scoþând materiile care-l
ajutau sã gândeascã ºi sã raþioneze. Este foarte
greu sã reparãm ºi sã punem lucrurile în ordinea cuvenitã. Nu suntem la fabricã, sã reparãm o maºinã. Noi lucrãm cu suflete, exact
ceea ce este cel mai greu“, a conchis secretarul
de stat Preoteasa.

Orarul, destul de încãrcat
ºi obositor
Elevii, la rândul lor, recunosc cã ar fi necesare unele schimbãri, în sensul cã la unele discipline ar trebui mãrit numãrul de ore, la altele
redus, iar la anumite materii ar trebui reintroduse orele. Referitor la program, majoritatea
considerã cã este destul de obositor ºi ar trebui
fãcute ceva corecturi.
„Când avem 7 ore, chiar este un program
obositor, mai ales cã avem ºi teme de fãcut. Eu
personal aloc trei ore pentru teme, deci ajung
la zece ore. Cum alþi colegi alocã ºi mai mult
pentru teme, se ajunge în zilele cele mai lungi
ºi la 12 ore de ºcoalã, cu tot cu teme, ceea ce
este obositor. Pentru profilul la care sunt, adicã matematicã-informaticã, numãrul de ore la
matematicã ºi informaticã, adicã ºase, respectiv patru, mi se pare în regulã. La românã mi se
pare însã cã avem prea multe ore. În loc de trei,
cred cã ar fi suficiente douã. De când am intrat
în clasa a XI-a nu mai avem muzicã ºi desen,
deºi erau materii plãcute ºi deconectante, deci
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ar trebui sã se reintroducã. Iarãºi nu sunt de
acord cã la biologie avem doar o orã pe sãptãmânã. Studiem anatomia ºi pentru colegii
care vor sã dea la medicinã, aºa cum este ºi cazul meu, orele sunt insuficiente faþã de materie, care este multã. Consider cã ar trebui sã
avem douã ore, nu doar una. Degeaba am optat eu pentru biologie opþional, când restul
colegilor au ales altceva. Ora lipsã trebuie s-o
completez cu studiu individual ºi meditaþii.
Orele sunt destul de atractive ºi avem profesori
în majoritate bunicei“, ne-a spus Paul Portelli,
elev în clasa a XI-a la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul“ din Bucureºti.

Matematica, pe metereze
Cum niciodatã nu va fi auzit vreun profesor de matematicã sã spunã cã materia sa ar
mai trebui aerisitã sau cu ore mai puþine, nu
trebuie sã ne mirãm cã elevii vor fi îndopaþi de
cunoºtinþe pe care la scurt timp dupã terminarea liceului le vor uita complet. Destul de evaziv, dl. Mircea Fianu, inspector de specialitate
în cadrul Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti, s-a rezumat la a spune cã fiecare
dascãl trage spuza pe turta sa ºi s-a arãtat
impresionat de perioada lui 1975.
„Pânã acum s-a redus destul din noþiuni ºi
ar trebui sã revenim la ceea ce era în 1975,
când lucrurile erau puse pe fãgaºul normal“.
Cu alte cuvinte, ore mai multe la matematicã.

Experienþele, prea puþine
ªi chimia, dupã cum spun profesorii de
specialitate, pare a fi o disciplinã la care tre-

O altã materie care atrage destul de mult
elevii este istoria. ªi nu doar cea anticã, medievalã sau a patriei noastre, ci ºi elemente din
cultura ºi civilizaþia europeanã actualã.
„Din punctul de vedere al dascãlului, propun ca la istorie sã se punã accentul pe elementele de civilizaþie spiritualã ºi materialã,
adicã ceea ce rãmâne peste timp ºi sã plusãm
pe elementele de civilizaþie europeanã. Per
ansamblu, programa este foarte bine structuratã ºi istoria este una din disciplinele care
are importante valenþe educative ºi este foarte
iubitã de elevi. Cu toate acestea, sunt de pãrere
cã manualele ar trebui sã fie însoþite de CD-uri
sau DVD-uri, pentru cã imaginea înseamnã
mai mult de 40 % din înþelegerea istoriei, este
hotãrâtoare. De exemplu, din orã zece minute
sã fie alocate prezentãrii unui film. Altfel, ora
va fi parþialã. Trebuie sã facem ore interesante
ºi atractive ºi copilul sã rãmânã cu ceva ºi sã-I
placã ce învaþã. Este foarte important ca
atunci când merge la Roma, de exemplu, în loc
sã dea fuga prima oarã la talcioc, copilul sã
meargã la Catedrala «Sfântu Petru», sã vadã
cea mai importantã catedralã din lume“, a subliniat dl Marian Banu, profesor de istorie.

Schimbãrile
Având în vedere intenþiile responsabililor
din MECT, este tot mai evident cã vor urma
foarte multe modificãri, care sperãm sã fie în
beneficiul ºcolii ºi elevilor, în final al societãþii
în ansamblu. De altfel schimbãrile sunt aºteptate de mult, mai ales cã învãþãmântul se complace într-o reformã continuã, fãrã formã ºi
conþinut ºi deci fãrã rezultate.
Dacã va reuºi MECT sã facã ºi acest mare
pas, în sensul ca manualele, programele ºi
numãrul de ore sã fie exact cum ar trebui,
adicã în armonie, doar timpul o va demonstra.
Pânã atunci, nu ne rãmâne decât sã sperãm cã
nu ne vom trezi peste doi ani cu un alt experiment nereuºit.
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