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Dezbaterile publice, transformate în întâlniri electorale

Premierul trebuie sã decidã dacã îºi asumã
sau nu Legile Educaþiei
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Marea cacealma
ªi iatã cã a venit momentul adevãrului!
Dupã amânãri repetate, pachetul legislativ,
emanaþie a gândirii ministeriale ºi parþial
sindicale, a fost supus în sfârºit dezbaterii
publice. Toþi cei care au crezut într-o reformã autenticã, toþi cei care au crezut cã aceasta poate fi realizatã prin schimbãrile propuse
de noile legi ºi-au vãzut visele spulberate.
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Pe cine pãcãlim,
domnule Nistor?!
La 23.01.2008 a avut loc la Grupul
ªcolar „Nichita Stãnescu“ din sectorul 3 o
dezbatere privind noul pachet de legi privind învãþãmântul preuniversitar ºi universitar – proiectul de Lege a învãþãmântului
ºi Proiectul Statutului cadrelor didactice.
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Decalogul
revendicãrilor FEN
Federaþia Educaþiei Naþionale considerã cã pentru a avea un învãþãmânt de calitate, pentru a se putea realiza o reformã
autenticã este nevoie atât de investiþii în
infrastructurã, cât ºi în motivarea corespunzãtoare a angajaþilor din învãþãmânt.
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Majorãrile salariale,
între cerere ºi ofertã
Majorãrile de anul acesta au arãtat încã o datã ce înseamnã sintagma „învãþãmântul – prioritate
naþionalã“ pentru actualul Guvern. Chiar dacã au acceptat într-un final, dupã mai multe solicitãri ale
FEN, sã se întâlneascã cu sindicatele, reprezentanþii guvernului nu au vrut sã negocieze. Totul era
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deja decis la centimã, iar întâlnirile s-au transformat în niºte discuþii formale.
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Fraudarea tezelor, în proporþie
de peste 50%
În urma mesajelor primite pe site ºi a semnalelor trase din nou de
mass-media, Agenþia de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii Educaþiei aduce noi
dovezi privind fraudarea tezelor unice, concluzia fiind cã s-a copiat în proporþie de peste 50 %, deci mai mult decât s-a anticipat. Noile dovezi care sprijinã fãrã echivoc ideea cã la tezele cu subiect unic s-a copiat masiv face ca
principiul privind admiterea pe baza notelor obþinute sã devinã o minciunã
tot mai mare.
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Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului
a transmis o notificare inspectoratelor ºcolare
judeþene potrivit cãreia acestea vor informa
pãrinþii în legãturã cu necesitatea înscrierii
copiilor în clasa I, pe cât posibil, pânã la
1 mai 2008. Intenþia MECT este de a
prefigura cu o mai mare claritate numãrul
de elevi care vor începe ºcoala în septembrie
2008, astfel încât sã poatã fi identificat
necesarul real de posturi disponibile pentru
miºcarea personalului didactic. Mãsura
se coreleazã cu prevederile Ordinului nr.
2572/09.11.2007 privind Metodologia
de miºcare a personalului didactic din
învãþãmântul preuniversitar conform cãreia
inspectoratele ºcolare vor afiºa ºi publica
lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile,
pânã la 19 mai 2008. Potrivit legii, în clasa I
se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de
6 ani pânã la data începerii anului ºcolar,
precum ºi cei care împlinesc respectiva
vârstã pânã la sfârºitul anului calendaristic,
dacã dezvoltarea lor psiho-somaticã este
corespunzãtoare. De asemenea, „la cererea
scrisã a pãrinþilor, tutorilor sau susþinãtorilor
legali, înscrierea în clasa I a copiilor
care împlinesc vârsta de 6 ani pânã la
data începerii anului ºcolar, va fi amânatã
cu un an“.

Un sondaj efectuat printre profesorii care acceseazã site-ul
forum.portal.edu.ro ne aratã cã aproape jumãtate dintre profesori au
un al doilea job pentru a putea trãi. Din cei 47 de respondenþi, 21
spun cã mai lucreazã ºi în altã parte în timp ce 26 nu mai lucreazã.

Ce spun forumiºtii:

Guvernul a alocat în ºedinþa din 30 ianuarie
suma de 157,44 milioane lei din bugetul
de stat cãtre bugetele locale pentru finanþarea
unor investiþii ale unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat. Astfel, un numãr de
1.016 ºcoli ºi grãdiniþe din 39 de judeþe vor
primi fonduri în valoare totalã de
135,698 milioane lei pentru lucrãri de
reabilitare, realizarea de utilitãþi, reparaþii
capitale sau construirea unor noi sedii.
Alte 6,74 milioane lei vor fi repartizate
pentru 18 grupuri ºcolare ºi ºcoli de arte ºi
meserii din 10 judeþe în vederea executãrii
de lucrãri de reabilitare ºi investiþii,
precum ºi pentru lucrãri de modernizare.
De asemenea, tot din bugetul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului se va
transfera inspectoratelor ºcolare/unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar cu personalitate
juridicã, suma de 15,002 milioane lei
destinatã finanþãrii unor lucrãri de reabilitare
la 137 unitãþi ºcolare din învãþãmântul
preuniversitar de stat.

Crina.b: Aveam o mie de idei în tzeastã, dar nu mã mai obosesc sã rãspund. E dureros ca intelectual sã recurgi la aºa ceva, în detrimentul timpului liber/liniºtii/familiei. Depinde de
fiecare.
Ciki: Nu înþeleg de ce condiþia de intelectual te împiedicã sã mai lucrezi ºi în altã parte? Am
un coleg de francezã care încã mai primeºte bani de acasã, de la sat, dar care nici gând sã
se mai angajeze în altã parte. I-am indicat sã încerce sã lucreze ºi în altã parte, dar nu prea
a fost interesat. Era un loc liber la o librãrie la care þin contabilitatea, dar el „nu“. Sincer
vorbind, numai la noi la români aºa ceva, unii trãiesc de pe o zi pe alta, dar cum sã facã ei
aºa ceva, sã lucreze nu ºtiu unde?
Mira pop: Respect opinia oricãruia dintre forumiºti... Îi respect pe cei care au un al doilea loc
de muncã, dar ºi pe cei care nu... Existã situaþii atât de diferite... Dar treaba asta cum cã a
face ore în particular înseamnã a fi la mila pãrinþilor mi se pare jignitor ºi în plus nu este adevãrat... efectiv poate fi un al doilea „job“ dacã tot ne place sã-l numim aºa... Este decizia
fiecãruia... A da ore în particular poate echivala cu a oferi un serviciu de care unii au
nevoie...Nu mi se pare cu nimic mai umilitor decât alte forme de a munci...
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Preºedintele PSD
a declarat cã partidul
pe care îl conduce
nu va susþine
legile educaþiei,
iar parlamentarii PSD
vor vota împotriva
acestor proiecte.

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

grama ºcolararã a învãþãmântului
preuniversitar, respectiv în Legea
84/1995. Acest grup spunea cã
„ora de religie în ºcoalã nu constituie un deziderat nou, postrevoluþionar, ci restaurarea statutului ei de
pânã în 1948; ea nu se cere introdusã, ci reintrodusã în învãþãmântul
de stat ca disciplinã în serviciul
binelui public, menitã acum sã contribuie cu prioritate la vindecarea
racilelor sociale, cum sunt
delincvenþa ºi criminalitatea“.

Raibor: chestiune de alegere... dacã vrei ºi poþi sã ai un al doilea job... de ce nu... mai ales
dacã-þi face ºi plãcere... timp de patru ani am avut o convenþie de colaborare, care presupunea relaþionare ºi comunicare cu oamenii... mi-a prins bine ºi ca experienþã ºi ca venit
suplimentar... aºa cã dacã mai apar asemenea oportunitãþi, nu voi refuza...

MIRCEA GEOANÃ

Str. Justiþiei nr. 65,
Sector 4, Bucureºti

Mitropolitul Clujului, Albei, Criºanei
ºi Maramureºului, Înalt Prea Sfinþitul
Bartolomeu, a transmis o scrisoare
deschisã ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului, Cristian
Adomniþei prin care îi cere reintroducerea religiei ca materiei obligatorie în ciclul liceal. „Constat cu surprindere cã noul proiect al legii
învãþãmântului din România, prin
articolul 10(1), eliminã religia ca
obiect de studiu în ciclul liceal, cu
toate consecinþele de rigoare, ceea
ce reprezintã un regres faþã de
Legea Învãþãmântului din 1995,
care prevedea în articolul 9 (1) cã
«planurile-cadru ale învãþãmântului
primar, gimnazial, liceal ºi profesional includ Religia ca disciplinã
ºcolarã, parte a trunchiului comun»“,
se aratã în scrisoarea înaltului prelat
ortodox. Înalt Prea Sfinþitul invocã, în
argumentaþia sa, scrisoarea elaboratã de „Grupului de Reflecþie pentru
Înnoirea Bisericii“ (1990-1992) ceea
ce a dus la includerea religiei în pro-

Câþi dintre dumneavoastrã
aveþi al doilea job pe lângã cel
de profesor?

Bani pentru infrastructurã
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Înalt Prea Sfinþitul
Bartolomeu îi cere
ministrului sã pãstreze
religia în ºcoli

Înscrierea copiilor în clasa I,
pânã la 1 mai
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Majorãrile salariale,
între cerere ºi ofertã
Majorãrile de anul acesta au arãtat încã o datã ce înseamnã sintagma
„învãþãmântul – prioritate naþionalã“ pentru actualul Guvern. Chiar
dacã au acceptat într-un final, dupã
mai multe solicitãri ale FEN, sã se
întâlneascã cu sindicatele, reprezentanþii guvernului nu au vrut sã negocieze. Totul era deja decis la centimã, iar întâlnirile s-au transformat
în niºte discuþii formale.
Astfel, în 2008 salariile profesorilor vor creºte de douã ori. Prima
majorare este în aprilie, când creºterea va fi de 6% ºi a doua în octombrie, când se va mai acorda o majorare de 6%. În condiþiile în care bugetul o va permite, iar produsul intern brut va creºte, creºterea salarialã de la 1 octombrie ar putea fi de
9%. Însã, dupã cum aratã economia
româneascã la ora actualã, acest lucru nu se va întâmpla. Poate singura
speranþã a cadrelor didactice de a
primi cei 3% peste procentul anunþat sunt rezultatele de la alegerile
locale. În condiþiile în care PNL va
avea un scor foarte mic la aceste alegeri va fi obligat sã deschidã vana
bugetarã pentru a oferi „pomeni
electorale“ ºi sã spere cã astfel vor
putea sã-ºi mai atragã pe ultima sutã
de metri voturi pentru alegerile generale. La aceste procente se mai
adaugã creºterea de 10% de la 1 ianuarie care a fost acordatã în urma
discuþiilor din Parlament.
În ceea ce priveºte personalul
nedidactic, trebuie spus cã majorarea de 10% care ar fi trebuit sã se
aplice ºi în cazul lor de la 1 ianuarie
nu s-a mai acordat cu toate cã ministrul Adomniþei promisese acest
lucru ºi chiar îl fãcuse public prin intermediul unui comunicat de presã.
Cu toate mãririle din 2008, aceºtia
vor avea salarii sub limita subzistenþei dacã ar fi sã ne raportãm la
nivelul costurilor de întreþinere ºi al
preþurilor din România.

Din culise
Cum era de aºteptat, organizaþiile care au participat la negocierea
proiectelor de legi privind învãþãmântul stabiliserã cu ministrul educaþiei cifrele de majorare pentru
2008. Totuºi, potrivit unor surse,
ministrul finanþelor nu a acceptat
majorarea propusã de ministrul
Adomniþei. Astfel cã liderii obedienþi
puterii actuale s-au vãzut în timpul
negocierilor înºelaþi. Dupã ce au
pactizat cu MECT în elaborarea proiectelor de legi, venise vremea sã-ºi
primeascã rãsplata. Mai precis, ei
trebuiau sã iasã învingãtorii acestor
negocieri. Vroiau sã vinã în faþa poporului sã spunã cã majorãrile li se
datoreazã lor, celor care au participat
la discuþiile pe legi ºi astfel sã dea o
palmã „nesimþiþilor de la FEN“, care
au boicotat aceste discuþii. Socoteala
de acasã însã nu s-a potrivit cu cea
de la minister. În timpul nego-

cierilor, ei s-au vãzut înºelaþi chiar
de ministrul cu care s-au plimbat la
mare ºi la munte. Astfel, la ultimele
negocieri, unul dintre lideri i-a spus
ministrului cã nu aºa se înþeleseserã,
cã altele erau propunerile, la care
ministrul a rãspuns senin cã nu îºi
aduce aminte de nimic. Dincolo de
situaþia hilarã, rãmâne însã problema salarizãrii mizere din învãþãmânt. Federaþia Educaþiei Naþionale
a luat deja atitudine ºi a cerut membrilor sã decidã dacã vor deschiderea conflictului de muncã. Mai mult,
a avansat ºi o perioadã pentru proteste, mai precis luna mai, lunã în
care sunt programate tezele unice.
Totul însã stã acum în voinþa membrilor de sindicat care vor trebui sã
se pronunþe asupra eventualelor
proteste dar ºi în hotãrârea celorlalte organizaþii sindicale de a face o acþiune comunã pentru binele tuturor
angajaþilor din învãþãmânt. (V.C.)

Nr.45/06.02.2008

FEN respinge oferta
de majorare aprobatã
de Guvern
Consiliul Naþional al Federaþiei Educaþiei Naþionale
a decis sã respingã oferta Guvernului de majorare a
salariilor pentru anul în curs, fiind departe de
solicitarea FEN. Decizia FEN este cu atât mai
tranºantã cu cât actualul Guvern nu a fost în stare nici
mãcar sã aprobe ceea ce a promis la ultima rundã de
negocieri.
Motivele care au dus la aceastã decizie sunt:
1. Neacordarea majorãrii de 10% de la 1 ianuarie ºi
pentru personalul nedidactic aºa cum a promis
ministrul Educaþiei, Cristian Adomniþei;
2. Creºterile salariale de 6% de la 1 aprilie ºi de 6%
de la 1 octombirie nu oferã posibilitatea unui trai
decent pentru cadrele didactice;
3. Nu este asigurat salariul minim de 1.000 de lei
pentru salariaþii angajaþi pe posturi pentru care
se cer studii superioare de lungã duratã aºa cum
a fost convenit de Guvernul României cu
confederaþiile sindicale;
4. Majorãrile acordate în 2008 pentru personalul
nedidactic se stabilesc între o limitã minimã de
10% ºi una maximã de 32% în conformitate cu
OUG 10/2008. Dupã cum suntem obiºnuiþi de ani
buni aceste aceste majorãri sunt teoretice pentru
cã ele trebuie sã se încadreze în alocaþiile bugetare
pentru sectorul Învãþãmânt.
„Majoritatea membrilor de sindicat consultaþi pânã în
momentul de faþã s-au pronunþat pentru continuarea
acþiunilor de protest începute anul trecut numai cu
condiþia participãrii ºi a membrilor celorlalte federaþii
sindicale din învãþãmânt. În funcþie de decizia
salariaþilor, este posibil ca greva generalã sã înceapã
în mai, lunã în care se susþin tezele unice“, a declarat
Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.
FEN, ca organizaþie care apãrã interesele economice,
sociale ºi profesionale ale personalului din sistemul
educaþional, militeazã pentru un învãþãmânt bazat
pe calitate ºi performanþã, susþinut financiar
corespunzãtor importanþei sale strategice
ºi recunoaºterii importanþei sociale a meseriei
de dascãl.
 DRAGO º C ONSTANTIN NEAC ºU
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Pentru dascãlii gãlãþeni,

De la tichete-cadou
la proteste e doar un pas!
adicã atunci când procedurile de
miºcare a banilor sunt foarte anevoioase. Alte comunitãþi mici au gãsit
bani pentru cã într-o comunitate
micã procedurile birocratice se rezolvã mai uºor. Primarii acelor localitãþi au constatat cã au resurse ºi au
decis sã acorde aceste tichete-cadou.
Pentru a acorda în 2007 tichete-cadou, primarul Galaþiului trebuia sã
solicite o rectificare de buget. Este
clar cã din cauza procedurilor greoaie Primãria municipiului Galaþi
nu a considerat necesar sã facã
aceastã rectificare de buget“, ne-a
explicat Miticã Dudãu.

Sindicaliºtii de la Sindicatul
Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi ameninþã cã,
dacã nu vor primi tichetecadou, începând cu 1 martie, vor picheta Primãria
pânã la alegerile locale. Conform legii, profesorii din municipiul Galaþi ar fi trebuit sã
primeascã încã din 2007,
câte 7 tichete-cadou, în
valoare de 50 de lei fiecare,
de 6 ori pe an, lucru care,
prin „grija“ primarului, nu s-a
întâmplat.

Ru-ºi-ni-cã dom’ premar!

Miroase a pichet de
primãvarã !
Dacã nu vor primi tichete-cadou
aºa cum au bãtut palma cu Inspectoratul ªcolar Galaþi, dascãlii din
Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar (SIP) Galaþi sunt hotãrâþi sã
picheteze Primãria pânã la alegerile
locale. O spune chiar liderul sindicatului, Valeriu Diculescu, care este
mai nemulþumit ca niciodatã de faptul cã de sãrbãtorile de iarnã profesorii din unele ºcoli din mediul rural
au primit astfel de tichete, iar cei din
Galaþi nu. „Depinde de ceea ce a crezut fiecare primar. Domnul primar
al Galaþiului probabil cã nu pune
acelaºi preþ pe unitãþile de învãþãmânt, domnia sa provenind din
Combinatul Siderurgic. Cum în
2007 nu era obligat sã dea aceste
tichete-cadou pentru cã negocierea
nu era fãcutã cu angajatorul, nu putem sã-i facem primarului o culpã
juridicã, ci una moralã. Dacã ar fi
vrut, ar fi dat! Era destul de important pentru colegii noºtri din învãþãmânt sã primeascã tichetele pentru
cel puþin douã evenimente pentru cã
nu au primit nici avans la salariu ºi
nici al 13-lea salariu“, spune nemulþumit profesorul Valeriu Diculescu,
preºedintele SIP Galaþi. Surprinzãtor, edilul ºef al Galaþiului nu este
încã convins cã el trebuie sã dea aceste tichete ºi spune cã spune cã suma trebuie prevãzutã în buget încã
de la începutul anului. „Doamnã,
noi, ce ni se spune de la ministerul
învãþãmântului, aia facem. Nu mai
mã luaþi pe mine... Deci vreau sã fiu
foarte clar ºi sã înþelegeþi bine problema: banii la învãþãmânt pentru
leafã trec pe la Consiliul Local, dar ei
sunt viraþi exact de sus. Dacã zice sã
vireze de 10 ori p-atât, se dau banii
ãia cu plãcere. L-am auzit ºi pe liderul de sindicat spunând cã nu s-au
dat banii. Cã-i în conflict cu Primãria... cu mine nu-i în conflict. Un milion de euro îmi dã, atât dãm. Dacã
ministerul ne vireazã banii, noi îi
dãm, cã-mi spune clar la ce poziþie
sunt banii. Doamnã, trebuie ministerul învãþãmântului sã ne vireze
banii prin finanþe. Tot ce este pentru
plata în învãþãmânt sunt bani de la
ministerul învãþãmântului“, a expli-

Primarul Dumitru Nicolae, calculând primele subalternilor sãi
cat primarul Dumitru Nicolae, care
ne-a bãgat ºi mai adânc în ceaþã.

Surprize, surprize!
Când i-am povestit ºefei de la Inspectoratul ªcolar Judeþean (ISJ)
Galaþi despre afirmaþiile primarului
de Galaþi, acesteia nu i-a venit sã
creadã ºi a mulþumit Cerului cã
existã ministerul Educaþiei. „Din
discuþiile pe care le-am avut cu contabilul Primãriei am înþeles cã nu au
fost bani. Nu pot sã vã spun dacã au
avut sau nu! Dar dacã se confirmã
ceea ce a spus primarul, atunci bine
cã mai avem un sprijin din partea
ministerului, pentru cã altfel starea
învãþãmântului gãlãþean ar fi fost

jalnicã. Este pãcat, pentru cã sunt
oameni care chiar ar fi avut nevoie
de aceºti bani sau aceste tichete-cadou. Pentru 2008 sperãm cã Primãria va prevedea fonduri pentru cã
altfel e de rãu. Au fost câþiva primari
din judeþ care m-au sunat ºi cu un
ton de scuze mi-au spus cã nu au
avut bani. La fel, am aflat cu bucurie
cã au fost câteva comunitãþi locale
care au dat banii“, ne-a mãrturisit
ºefa învãþãmântului gãlãþean. În
schimb, Miticã Dudãu, adjunctul
Taniei Bogdan, a gãsit o scuzã Primãriei. „E greu de comentat acest
lucru, dar aº gãsi o scuzã Primãriei.
Solicitarea de a se acorda tichete s-a
formulat dupã 15 decembrie 2007,

Culmea este cã lucrurile nu-s
chiar cum ni le expune adjunctul de
la ISJ. Constantin Ciosu, secretarul
general al FEN spune cã a aflat de o
situaþie pe cât de ineditã, pe-atât de
jenantã: Primãria a avut bani dar nu
a vrut sã-i dea salariaþilor din învãþãmânt. „Am aflat cã în localitãþile în
care consiliile locale au avut aceºti
bani, i-au ºi dat. Numai cã, se pare
cã o situaþie specialã este la Galaþi!
Din informaþiile pe care le am, Consiliul Local Galaþi avea fondurile necesare, doar cã refuzat sã ne dea tichete-cadou. Era vorba despre douã
evenimente, 1 decembrie ºi Crãciun.
Dacã lucrurile vor continua în felul
acesta ne vedem nevoiþi sã acþionãm
în judecatã Primãria“, spune Constantin Ciosu. Mai mult, se pare
chiar cã la Primãrie s-au împãrþit
prime uriaºe. Preºedintele SIP Galaþi, Valeriu Diculescu ºtie din surse
sigure cã la Primãrie s-au dat prime
care depãºesc limitele bunului-ºimþ.
„Eu ºtiu cã la Primãrie s-au dat de
Sãrbãtori premieri între 300 ºi
3.000 de euro. Galaþiul trebuie sã
gãseascã bani pentru 2008 pentru
cã de data asta sunt îndeplinite toate

Primarul municipiului Galaþi, Dumitru Nicolae, ne aratã cât de mare este bugetul pentru tichetele-cadou

condiþiile prevãzute de lege. Eu îi fac
o promisiune publicã domnului primar cã vom acþiona pe douã cãi: în
primul rând îi vom acþiona în instanþã ºi apoi vom picheta Primãria
de la 1 martie pânã la alegerile locale! Avem puterea asta, de a pune un
pichet de 50 de oameni la Primãrie,
zilnic timp de 2 luni“, a avertizat Valeriu Diculescu.

Primarul,
puþin „Gicã Contra“
ªi ca s-o zicã pe aia bunã, primarul a rãbufnit la ultima conferinþã
de presã ºi a spus cã este nemulþumit cã Guvernul a pus în cârca consiliilor locale o corvoadã în plus. „E o
mare problemã cea a tichetelor-cadou pentru cadrele didactice. Nu
vreau sã înþeleagã lumea cã nu vrem
sã le dãm, dar nu Consiliul Local ar
trebui sã dea banii pentru tichete, ci
angajatorul, iar angajatorul nu e
Consiliul Local, ci Inspectoratul ªcolar“, a explicat primul edil al Galaþiului.
ªi ar mai fi o problemã de discutat... Secretarul general al FEN, Constantin Ciosu spune cã nu înþelege
de ce negocierea purtatã între sindicate ºi administraþie a fost atât de
strânsã, de parcã aceasta din urmã
ar fi dat bani din buzunarul propriu.
„S-a purtat o negociere cu Inspectoratul ªcolar care a fost foarte strânsã
ºi nu înþeleg de ce ISJ a adoptat o
astfel de poziþie. S-au negociat 6 evenimente, câte 7 tichete de fiecare
eveniment. Sunt judeþe care au negociat mai mult. Eu sunt convins cã
ºi aºa puþine, în unele localitãþi nu se
vor da pentru cã nu vor fi prevãzuþi
aceºti bani“, acuzã Constantin Ciosu. În replicã, Miticã Dudãu spune
cã sindicatele au primit exact atât
cât au cerut. „Exact cât au cerut sindicatele, atât le-am dat. Numai cã nu
trebuie sã intre în panicã! Pânã la
urmã exista riscul sã se acorde mai
multe sau mai puþine, în funcþie de
resursele comunitãþilor locale. Dar
acordul trebuie respectat pentru cã
poate fi folosit în instanþã dacã cineva nu dã cel puþin cât este înscris în
el“, spune Dudãu. Pânã la astfel de
procese, un lucru este clar: dascãlii
din judeþul Galaþi trebuie sã primeascã în 2008 câte 7 tichete-cadou, în valoare de 50 de lei fiecare,
de 6 ori pe an: la 1 martie, la Paºte, la
15 septembrie, de Ziua Educatorului, de Ziua Naþionalã ºi de Crãciun. Acestea suplinesc tichetele de
masã pe care le primesc bugetarii ºi
care nu s-au dat niciodatã în învãþãmânt. Dacã în 2007 comunitãþile au
fost iertate pentru cã nu ºi-au prevãzut în bugete astfel de sume, anul
acesta fiecare salariat din învãþãmânt va trebui sã primeascã în total,
aproximativ 22 de milioane de lei,
peste leafã. În municipiul Galaþi
sunt aproximativ 8.000 de salariaþi
în învãþãmânt.
 AGENT 2008!
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Dumnezeul ei de ºcoalã!
De ceva vreme se tot discutã, cu
patimã sau „la rece“, cu argumente
logice sau emoþionale, cu înverºunare sau detaºat, despre studiul religiei
în ºcoalã. În afarã de curentele „tradiþionalist“ („Noi aºa am fost din
tatã-n fiu… sunt rãdãcinile noastre…
lasã cã nu de-aia nu învaþã copiii… ce
le stricã o rugãciune“ etc. ), uneori
duse la extrem (cu aserþiuni de genul
„Dascãlul român s-a nãscut creºtin ºi
ortodox“), ºi „modernist“ ( „Ce le trebuie, dragã, popi în ºcoalã? Noi cum
am crescut pe vremea lui Ceauºescu
fãrã religie? ªi ce? Am murit?“ etc.)
sunt ºi indiferenþii sau dezinteresaþii.
Totuºi, noile legi ale învãþãmântului, aflate în dezbatere, nu ignorã
subiectul ºi includ prevederi ce reglementeazã aceastã problemã. Cum
o reglementeazã însã mi se pare discutabil. Articolul 4 precizeazã finalitãþile învãþãmântului, printre care
se numãrã:
(d) educarea în spiritul respectãrii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului, al demnitãþii ºi
al toleranþei, al schimbului liber de
opinii;
(e) cultivarea sensibilitãþii faþã
de problematica umanã, faþã de valorile moral-civice, faþã de arte ºi a
respectului faþã de naturã ºi de mediul înconjurãtor;
(f) formarea unui set de valori
individuale ºi sociale care sã orienteze comportamentul ºi cariera absolvenþilor;
(g) dezvoltarea gândirii critice ºi
a creativitãþii.
Aceste finalitãþi mi se par bine
gândite, în acord cu vremurile pe
care le trãim ºi þinând cont de realitatea existentã: globalizarea, amestecul cultural, emigrarea ºi în acelaºi
timp dorinþa de pãstrare a identitãþii
naþionale ºi culturale. Cu siguranþã
cã recuperarea evoluþiei pe care au
parcurs-o ºi celelalte þãri membre
UE se va face, poate mai rapid ºi mai
abrupt, dar cu avantajul de a ºti ce
probleme pot apãrea ºi de a avea de
bine, de rãu niºte soluþii aplicate de
alþii, care, sigur, nu au fost perfecte,
dar au funcþionat.

februarie

Aº pleca de la experienþa proprie: dacã acum 20 de ani singurele
minoritãþi naþionale care mai convieþuiau în mod oficial în clasã cu
românii erau rromii, ºi aceia puþini
declaraþi ca atare, acum clasele ºcolilor din oraºele mari includ frecvent
asiatici, arabi, turci, italieni ºi copii
de culoare, toþi de confesiuni diferite. Ce se întâmplã în aceste condiþii
cu aplicarea unui articol cum este
articolul 10:
Art. 10. (1) Planurile-cadru ale
învãþãmântului primar ºi gimnazial
includ religia ca disciplinã ºcolarã,
parte a trunchiului comun.
(2) Elevul, cu vârsta de pânã la
16 ani, cu acordul pãrintelui sau al
tutorelui legal instituit, alege confesiunea ºi religia pentru studiu; elevii,
în vârstã de peste 16 ani, aleg singuri
confesiunea ºi religia pentru studiu.
(3) La solicitarea scrisã a pãrintelui sau a tutorelui legal instituit al
elevului de pânã la 16 ani, respectiv
la solicitarea scrisã a elevului de peste 16 ani, elevul poate sã nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaþia ºcolarã se încheie fãrã aceastã
disciplinã. În mod similar, se procedeazã ºi pentru elevul cãruia, din
motive obiective, nu i s-au asigurat
condiþiile pentru frecventarea orelor
la aceastã disciplinã.
Mãrturisesc cã acest articol îmi
ridicã multe semne de întrebare. ªi
moral, dar, mai ales, de ordin practic.
În primul rând cã includerea în
trunchiul comun a religiei ca obiect
de studiu ar presupune un mare
efort conjugat din partea cultelor
pentru a elabora programe, a pregãti
oameni ºi forme de ºcolarizare care
sã rãspundã unei strategii didactice
moderne (ca sã nu vinã în contradicþie cu art. 4(2) – Finalitãþile ºcolii
româneºti se realizeazã prin intermediul unor strategii didactice moderne, fundamentate pe dezvoltãrile
din domeniul ºtiinþelor educaþiei ºi
adaptate la contexte variate de practicã ºcolarã). Þinând cont cã religia
majoritarã în România este cea
creºtin-ortodoxã, n-ar pãrea imposibil de realizat. Practica însã a de-
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monstrat de nenumãrate ori cã operarea cu canoane, cu predici, cu istorioare morale ºi parabole ºi tendinþa
de misionariat agresiv pe care o urmeazã mare parte dintre cei care
predau religia este total nepotrivitã
cu ceea ce învaþã copiii la restul materiilor ºi mai ales cu perioada pubertãþii ºi adolescenþei, în care norma impusã tinde a fi ºi cea mai vehement respinsã. Puþini sunt cei care
reuºesc sã facã din ora de religie o
orã de dezbatere, de învãþare a dialogului tolerant, de aplicaþii practice
ale preceptelor moral-religioase. În
plus, notarea nu face decât sã complice lucrurile. Un „ºmecher“ cu memorie bunã, care reþine rugãciunile
rapid ºi ºtie sã facã pe sfinþiºorul închinându-se cu evlavie la orã va avea
notã mare, chiar dacã în pauzã îºi
pune la loc cercelul în ureche, înjurã
ºi loveºte colegii. Fondul problemei
este cel care doare: credinþa nu se învaþã dupã programã, ea se construieºte zilnic din fapte mãrunte, din
dragostea tuturor profesorilor, din
rãbdare ºi ajutor.
În al doilea rând apare problema
practicã a orarului ºi a supravegherii
elevilor de alte confesiuni sau atei pe
parcursul desfãºurãrii orei de religie.
Chiar dacã într-o clasã majoritatea
participã la ora de religie, dacã existã câþiva elevi care nu participã, ei
trebuie fie sã plece de la orã în altã
parte (unde se duc? cine îi supravegheazã?), fie sã rãmânã în clasã ºi sã
facã alte activitãþi, care ar putea distrage interesul celorlalþi colegi. Cu
siguranþã cã cei de alte culte decât
majoritatea vor veni mereu cu hârtia
cu media 10 de la cultul lor, tocmai
pentru cã, indiferent de orientarea
lor, bisericile nu-ºi vor putea frâna
niciodatã prozelitismul, misionariatul bine justificat de „salvarea“ celor pãcãtoºi ºi primirea în sânul lor a
celor ce au gãsit „calea cea bunã“.
Tot o problemã practicã ar apãrea ºi la alegerea confesiunii ºi religiei de studiat înainte de 16 ani ºi
dupã. Dacã, din teribilism, un puºti
de 17 ani declarã cã vrea sã studieze
confucianismul sau buddhismul, ce

se întâmplã? Nu-i încheiem media
pentru cã „din motive obiective, nu i
s-au asigurat condiþiile pentru frecventarea orelor la aceastã disciplinã.“
S-au întrebat oare legiuitorii
noºtri de ce oare o þarã cu un sistem
de educaþie vechi ºi bine dezvoltat ca
Franþa a precizat prin lege laicitatea
învãþãmântului? De ce legea interzice „afiºarea oricãrui simbol religios
în instituþiile publice de învãþãmânt“,
deºi existã ºi acolo o religie majoritarã? Pentru cã s-au confruntat cu situaþii în care cei de alte religii refuzau
sã participe la ore din trunchiul comun (educaþie fizicã, educaþie pentru
sãnãtate) pe considerente religioase
sau pentru cã disputele pe tema „a
cui credinþã e cea dreaptã“ riscau sã
mãreascã agresivitatea, intoleranþa ºi
separatismul în cadrul colectivelor
de elevi formate din etnii diferite.
Pentru cã au vãzut în ºcoalã un loc al
multiculturalitãþii ºi al gândirii critice ºi creative (v. art. 4 (g)).
Sã ne înþelegem bine: dreptul
fiecãruia la propria confesiune este
sfânt dacã nu devine un scop în sine.
Personal, sunt creºtin-ortodoxã, dar
niciodatã n-am fost deranjatã de
ideile sau opiniile altora atâta timp
cât ele nu au dat naºtere la confruntãri violente, la intoleranþã sau dogmatism. ªi nici n-a trebuit sã vin la
ºcoalã cu o cruce cât pumnul de gât
sau sã pun icoana cea mai scumpã
pe peretele din clasa mea ca sã se
ºtie ce confesiune am. Crucea am
purtat-o tot timpul în suflet ºi când
am privit spre rãsãrit am ºtiut cã
Dumnezeu este întotdeauna deasupra noastrã, indiferent de numele pe
care i-L dãm, de luptele pe care le
ducem în numele Lui ºi cã dragostea
faþã de El mã obligã sã fiu un dascãl
luminat, care sã rãspundã cu drag ºi
rãbdare la întrebãrile copiilor sau,
atunci când nu are rãspunsuri, sã
aibã decenþa de a încerca sã le gãseascã împreunã cu elevii. ªi aceastã
credinþã nu mi-a clãdit-o nici ºcoala
(care-l nega pe Dumnezeu pe vremea
mea), nici pãrinþii (care nici nu
mi-au interzis-o, nici nu mi-au bãgat-o pe gât cu forþa), ci s-a construit

pe observarea zilnicã a faptelor dascãlilor, pãrinþilor ºi celor dragi mie.
De aceea, cred sincer cã amestecarea religiei cu celelalte obiecte de
studiu este o mare greºealã, care nu
va duce decât la devalorizarea conceptelor creºtine ºi la respingerea
materiei de cãtre elevi ºi aºa încãrcaþi de prea multe obiecte de studiu
ºi sarcini inutile.
O ultimã întrebare pentru cei
care predau religia: sunteþi pregãtiþi
sã þineþi în clasã la ora de religie copiii de drag, fãrã a avea „constrângerea“ notei (care vã ajutã sã-i obligaþi sã înveþe ºi sã fie disciplinaþi),
sã-i faceþi curioºi ºi doritori de a afla
mai mult de la voi? Sunteþi capabili
sã renunþaþi la mãtãnii ºi cântãri ºi
sã vã implicaþi în viaþa realã a copiilor, arãtându-le cã Dumnezeu se
aflã în orice gest frumos sau sãnãtos
pe care îl fac (chiar ºi cel al salutului
politicos al colegului sau al pãstrãrii
constante a curãþeniei la bancã ºi în
ºcoalã)? Dacã da, atunci nu mai e
nevoie de lege, cãci elevii vor dori
singuri sã aibã astfel de ore, dacã nu,
atunci tare mi-e teamã cã legea e
degeaba ºi ne aflãm în plin teatru al
absurdului.
În loc de epilog, i-aº ruga pe toþi
cei care vor simþi nevoia sã se indigneze ºi sã-mi trimitã mesaje pline de
reproºuri creºtineºti sã reflecteze la
pasajul de mai jos, ce face parte din
cartea lui Paul Ferrini – Iubire fãrã
condiþii – apãrutã la Editura For You
(2000): „Un discipol al lui Iisus –
orice om care îi trãieºte învãþãtura –
nu promoveazã niciun fel de separare. El pune în practicã iubirea ºi iertarea pentru toate fiinþele, inclusiv
pentru el însuºi. Îl îmbrãþiºeazã pe
evreu, pe musulman ºi pe hindus ca
pe aproapele sãu. Nu cautã sã converteascã pe altcineva, simþindu-se în
siguranþã în propria sa credinþã. El nu
crede cã celor ce aleg o cale diferitã le
va fi refuzatã mântuirea. Un adevãrat
discipol al lui Iisus ºtie cã Dumnezeu
are multe cãi pentru a ne aduce acasã
ºi nu are niciodatã îndoieli în privinþa
rezultatului final.“
 CORINA DUMITRU
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PÃREREA MEA...

Marea cacealma



PROF .

CONSTANTIN CIOSU

ªi iatã cã a venit momentul
adevãrului! Dupã amânãri repetate, pachetul legislativ, emanaþie a
gândirii ministeriale ºi parþial sindicale, a fost supus în sfârºit dezbaterii publice. Toþi cei care au crezut într-o reformã autenticã, toþi
cei care au crezut cã aceasta poate
fi realizatã prin schimbãrile propuse de noile legi ºi-au vãzut visele spulberate. Asta ºi din cauzã cã
cei care au fost chemaþi sã rezolve
problemele cronice ale învãþãmântului românesc nu au fãcut-o, din
lipsã de idei, din neºtiinþã sau dintr-o totalã lipsã de interes, substituind interesului naþional anumite
interese populiste ºi politicianiste.
Actualele proiecte legislative,
în fapt o cosmetizare neprofesionistã a vechilor legi, genereazã ample discuþii care în nici un caz nu
vizeazã îmbunãtãþirea lor, aºa cum
se spera, ci desfiinþarea acestora.
Din ce în ce mai des în ultima vreme, cei care au înþeles cã sistemul
trebuie reformat cu adevãrat ºi nu
doar la modul declarativ solicitã
renunþarea la aceste proiecte.
Dupã ce „s-au fãcut cã“ negociazã legi noi la munte ºi la mare, la
ape minerale, dupã ce cu un festivism dus pânã la penibil acestea
au fost „lansate pe piaþã“, dupã ce
ministrul Adomniþei nu putea
privi în obiectivele camerelor video fãrã a lãuda extraordinara
prestaþie a unor lideri sindicali,
dupã ce ºi-au administrat pupãturi
reciproce, dupã ce aceºtia ºi-au
învineþit pectoralii bãtându-i cu
cãrãmida ºi lãudându-se cu înalta
lor performanþã, stupoare: vãzând

poziþia actorilor ºi a beneficiarilor
actului educaþional, monstruoasa
coaliþie a început sã batã în retragere. Din acest moment, preºedinþi, mai plini sau mai executivi,
lãsând la o parte ºi orice urmã de
ruºine, au început sã þipe mai tare
ca toþi ceilalþi la un loc cã legile
sunt o batjocurã, cã nu pot realiza
reforma ºi cã nu reprezintã gândirea lor. În timp ce unul dintre lideri, cãruia un ziar i-a fluturat pe
la nas un ciolan cu iz ministerial,
ºi-a bãgat capul în nisip ca struþul
ºi s-a retras într-o „înþeleaptã“ tãcere, altul a început sã se comporte
ca un pacient fugit de sub tratament, plin de accese schizo-paranoide ºi efuziuni becaliene, care
vãzându-se trãdat în aºteptãrile
sale ºi cãruia nu i s-a promis nici
mãcar un oscior cu aceeaºi aromã,
ameninþã cu boicotarea acestor
legi. Paroxismul a fost atins în momentul în care cei doi lideri, încercând sã-i aminteascã ministrului
despre înþelegerile prealabile, au
fost tamponaþi de amnezia candidã a ministrului care, cu un zâmbet ºtregãresc în colþul gurii, le-a
spus cã nu-ºi mai aminteºte nimic
de acestea.
Între timp, ministrul îºi plimbã oamenii dintr-un judeþ într-altul încercând sã convingã participanþii „aleºi pe sprânceanã“ cã
legile sunt bune ºi promiþând cã va
face toate demersurile pentru ca
Parlamentul sã le aprobe. Ceea ce
nu ºtie el este cã de mult nu mai
reuºeºte sã convingã pe nimeni
pentru cã ceea ce avea de demonstrat a demonstrat. În rest, toate
bune ºi la locul lor. „Competitivul“
învãþãmânt românesc se târâie în
continuare cu viteza melcului
ºchiop, ministrul stã cu frica remanierii în sân, liderii participanþi la
marea cacealma se cam ascund de
ochii mulþimii sau, mai exact, de
furia acesteia.
Pãrerea mea!
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te ajutã!
Ai o problemã? Ai ceva de spus?
Vrei sã semnalezi o ilegalitate ºi nu ai unde?
Revista ªCOALA

româneascq

îþi oferã ºansa sã te exprimi,
sã arãþi adevãrata faþã
a învãþãmântului românesc.
Scrie-ne pe adresa redacþiei sau la e-mail:
redactia@scoalaromaneasca.ro.
Împreunã vom readuce Învãþãmântul
unde îi este locul. Suntem aici ca sã te ajutãm!

Clãtinãri din cap
Orice deschizi acum, fie cã e
vorba de televizor, ziar sau pur ºi
simplu de urechi, auzi, vezi cã nu
vom sta nicidecum liniºtiþi în viaþa
noastrã viitoare. Taxa auto, facturile horror, dobânzile pentru credite majorate ºi câte ºi mai câte duc
la o stare de anxietate ce i-a cuprins
pe românii aflaþi încã în România,
care e departe de visul ei de dupã
revoluþie.
Nu voi intra în detalii pentru
afirmaþiile de mai sus, sunt analiºti
specializaþi pe domenii. Mã intereseazã sã abordez douã subiecte legate de copiii noºtri, a cãror soartã depinde de noua lege a învãþãmântului
ce stã probabil sã iasã, dacã i se va da
verdictul.
Înainte însã vreau sã vã supun
atenþiei vorbele a doi elevi, ambii au
fãcut 18 ani, dar sunt în clasa a
XII-a. În urma unei scurte discuþii
cu aceºtia, am aflat cã „trebuie sã ne
gãsim cât mai repede ceva de lucru,
altfel nu facem faþã, pãrinþii abia au
ce sã ne dea de mâncare. Erau buni
ºi leuþii aceia“.
Stau ºi mã întreb: când elevul
are în vizor bacalaureatul ºi facultatea, el gândeºte la angajare? ªi mai
socotesc dacã visteria þãrii ar fi sãrãcit, dându-le mãcar pânã la terminarea liceului „leuþii“, adicã nenorocita aceea de alocaþie. Cred cã va
trebui sã invoc retorica.
Trecem la Legea Învãþãmântului, ºubredã în forma în care se aflã.
În zadar, vocile celor care lucreazã
în sistem strigã pentru REFORMA
CURRICULARÃ. Ele nu sunt auzite. Ne vom trezi în mijlocul unui
popor bolnav, lipsit de apãrare,
virusat. Aºadar, dragi pricepãtori în
ale educaþiei, scuturaþi programele

bine, altfel ne trezim cu fenomene
paranormale sau cu fiinþe paranormale. Bãgãm, bãgãm informaþie în
copil ca într-un sac, însã, gândiþi-vã: acest copil nu mai este robust
ca cel de altãdatã, e unul fragil ce
mãnâncã E-uri, cu pãrinþi în Spania
sau pe aiurea... Lãsaþi ºcoala sã-ºi
gãseascã metodele sale pentru a-i
atrage pe elevi dupa vocaþia lor, altfel ne vom pregati matriþele pentru
roboþi.
De tezele unice nu vreau sã mai
aud, sunt nu o experienþã tristã, ci o
tragedie. Iarãºi trebuie sã pun între-

bãri, de data asta cu þintã precisã.
Domnilor miniºtri ADOMNIÞEI ºi
TÃRICEANU, împreunã cu al dumneavostrã „conclav“, sprijiniþi demersurile sindicatelor care vã puseserã pe masã mãsuri radicale pentru
gestionarea corectã ºi realã a procesului de învãþãmânt! În caz contrar,
nu ne rãmâne decât sã clãtinãm continuu din cap. Ca ºi cum am avea
Parkinson cu toþii.
 PROF .I LEANA ML Ã D I N O I U ,
ª C . 3 4 „ M I H A I V I T E A Z U L “,
GALAÞI
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Dezbaterile publice, transformate în întâlniri electorale

Ministrul Cristian Adomniþei
a transformat dezbaterile
publice la proiectele legilor
educaþiei în adevãrate
întâlniri electorale. Prin
aceste discuþii, care au avut
loc la nivel judeþean, s-a
încercat promovarea
Partidului Naþional Liberal,
partid care, dupã cum se
precizeazã în cuvântul
ministrului Educaþiei,
Cristian Adomniþei, încearcã
sã reformeze educaþia.
În acelaºi discurs, Adomniþei
ne aratã cã, prin aceste
proiete de lege, Guvernul
Tãriceanu chiar considerã
educaþia ca fiind prioritate
naþionalã.
 DRAGO º C ONSTANTIN NEAC ºU

Dezbaterile publice au fost
transformate de cãtre ministrul
Educaþiei într-un circ mediatic ºi
electoral. Deputaþi ºi senatori, care
poate nu ar avea nicio legãturã cu
învãþãmântul, dar având carnet PNL
au fost invitaþi sã-ºi spunã în faþa
mulþimii pãrerea despre extraordinarele legi propuse de Adomniþei
& CO. Toþi au lãudat ºi au apreciat
efortul ºi profesionalismul actualu-

lui ºef al educaþiei. Trebuie spus cã la
aceste dezbateri au fost ºi reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei. Dacã
nu a putut sã vinã ministrul, a venit
secretarul de stat, consilieri sau directori din cadrul MECT. Fiecare
dezbatere a avut cam acelaºi desfãºurãtor. Totul începea cu mesajul
ministrului. Aceastã imagine mi-a
adus aminte de cuvântãrile ºi mesajele din vremea comunistã când,
indiferent dacã era sau nu prezent la
eveniment, ºeful cel mare trebuia sã
aibã primul cuvânt. ªi uite aºa, dupã
primele fraze, invitaþii erau cuprinºi
de o stare de apatie, ca sã nu spun
altfel.
Dupã momentul solemn urma
prezentarea de cãtre reprezentantul
MECT a noutãþilor pachetului de
legi. Timp de circa 30 de minute
s-au arãtat noutãþile pe care le aduc
legile ºi de ce trebuie fãcute aceste
schimbãri. ªi astfel s-au pierdut în
cele mai multe cazuri peste 50 de
minute. Unele dezbateri s-au oprit
aici, asta ºi din cauza reprezentanþilor MECT, care nu avea prea mult
timp de pierdut. Altele au continuat
ºi o parte din oamenii prezenþi chiar
au putut sã-ºi spunã ideile.
Totuºi rãmâne de vãzut cine ºi
dacã se va schimba ceva la aceste
proiecte. Dupã cum spunea însã un
profesor care a participat la o astfel
de dezbatere la sectorul 2 din Capitalã nu prea s-a schimbat nimic.
„Am fãcut modificãri ca sã ne bãgãm

Foto: CAPP

Premierul trebuie sã decidã dacã
îºi asumã sau nu Legile Educaþiei

ºi noi în seamã. Aceste proiecte aduc
foarte puþine lucruri noi care pot
reforma ºcoala româneascã iar unele schimbãri bulverseazã de tot sistemul. Nici nu eºti angajat al ºcolii ca
sã poatã rãspunde directorul de tine,
nici nu eºti angajat la învãþãmântului. Este o struþo-cãmilã fãrã cap ºi
fãrã coadã“, ne-a declarat un profesor de matematicã.

Trebuie spus cã din miºcarea
sindicalã doar Federaþia Educaþiei
Naþionale s-a opus acestui circ mediatic. În ultimã instanþã, FEN i-a
trimis o scrisoare primului-ministru prin care i-a solicitat sã retragã proiectele marca Adomniþei.
„Acum totul este la mâna premierului Tãriceanu. Acesta poate sã
decidã dacã Guvernul ºi PNL-ul îºi

Cãtre Guvernul României
În atenþia domnului prim-ministru Cãlin Popescu-Tãriceanu

pot permite sã se prezinte aceste
legi în Parlament, care nu sunt
decât niºte upgrade-uri ale celor
vechi, mai ales cã suntem în faþa
unui an electoral. Sperãm sã-ºi dea
seama cã o asemenea greºealã de
imagine ar putea sã aibã mari repercursiuni asupra alegerilor care
vor urma“, a precizat Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.

6 februarie 2008

Domnule prim-ministru,
ªcoala româneascã a fost dupã
revoluþie un ring al luptelor politice
dintre putere ºi opoziþie care a dus
la degradarea ideii de educaþie.
„Modelele de succes“ ale vremurilor
pe care le trãim sunt maneliºtii, infractorii ºi inculþii care s-au îmbogãþit peste noapte.
Ne aflãm în faþa pericolului iminent al reînvierii „principiului“
Epocii de aur: „Ei se fac cã ne plãtesc, noi ne facem cã muncim!“.
Toþi ºtim ceea ce se întâmplã la ora
actualã în ºcoli ºi universitãþi însã
niciunul dintre noi nu are curajul sã
spunã adevãrul. Pe zi ce trece ne
îmbãtãm cu apã rece cã ºcoala româneascã va renaºte din propria-i
cenuºã ca pasãrea Phoenix, însã
acest lucru nu se va întâmpla. Mai
mult, prin deciziile care se iau, ne
afundãm ºi mai rãu într-o vãgãunã
fãrã ieºire.
Sunt mulþi cei care, datoritã
posibilitãþilor materiale, ºi-au trimis copiii sã studieze în strãinãtate, dar sunt însã ºi mai mulþi care
nu au aceste posibilitãþi ºi, din
pãcate, nepermis de mulþi care

februarie

nu-ºi mai permit sã-i þinã la ºcoalã
nici în România.
Pentru ei, domnule prim-ministru, trebuie sã ne aºezãm la masa
negocierilor ºi sã gãsim soluþiile
cele mai bune pentru viitorul învãþãmântului românesc. Pachetul
de legi pe care Guvernul îl gireazã
prin ministrul Educaþiei, Cristian
Adomniþei, nu rezolvã marile probleme ale învãþãmântului, nu oferã
nimic nou. Din contrã, creeazã
premisele unei distrugeri definitive
a învãþãmântului. Spun acest lucru
deoarece nu avem nici mãcar o
diagnozã profesionistã a sistemului
care sã ne arate care sunt adevãratele probleme, ce avem de
schimbat ºi, mai ales, unde vrem sã
ajungem. Pentru aceasta este nevoie ca toþi actorii sistemului sã participe la elaborarea unei strategii pe
termen mediu ºi lung, acceptatã de
toþi ºi asumatã de întreaga clasã
politicã printr-un Pact pentru Educaþie. Abia dupã aceea se vor putea
elabora instrumentele de aplicare
ale acestei strategii, reunite într-un
pachet de legi coerente ºi armoniza-

2008

te, redactate de specialiºti ºi nu de
amatori.
Legile propuse de ministrul
Adomniþei, iniþiate dintr-o motivaþie
evident electoralã, sunt doar niºte
cosmetizãri ale actelor normative
din perioada 1995-2001 ºi s-au fãcut
pe baza pãrerilor personale ale unor
„dinozauri“ din Ministerul Educaþei
ºi din sindicate, printre care ne-am
numãrat ºi noi pânã la momentul
când ne-am dat seama de greºeala
pe care riscam sã o facem.
Poate cã nu vã vine sã credeþi,
dar la elaborarea acestor legi nu au
participat nici manageri, nici academicieni ºi nici organizaþii ale societãþii civile ºi ale mediului de afaceri
care poate ar fi avut un cuvânt important de spus. Totul s-a realizat în
dulcele stil românesc ºi balcanic
prin târguialã ieftinã. Nici mãcar nu
am fost în stare sã copiem un model
de învãþãmânt de succes precum cel
al Poloniei care este considerat la
ora actualã unul dintre cele mai
bune din Europa. V-am dat acest
exemplu deorece am auzit de planurile de viitor ale unei mari com-

panii internaþionale de automobile
care se gândeºte sã deschidã o nouã
fabricã în Europa de Est ºi trebuie
sã aleagã dintre þara noastrã ºi
Polonia. Chiar sunt curios pe cine o
sã aleagã...
Acest produs, domnule primministru, ºi aici vorbesc de pachetul
de legi care ar trebui sã reformeze
sistemul educaþional, trebuie bine
gândit. În primul rând, trebuie sã
ºtim de unde plecãm. Trebuie sã
avem o diagnozã a sistemului. În al
doilea rând, trebuie sã stabilim o
strategie pentru a ºti unde vrem sã
ajugem. În al treilea rând, avem
nevoie de studii de impact. Fãrã
aceste studii de impact produsul
sigur va da greº. Numai dacã ne
uitãm la introducerea tezelor unice
– o soluþie nouã ºi care poate este
bunã, dar care nu a fost pilotatã
suficient – ºi ne dãm seama ce mult
conteazã studiul de impact. Nu în
ultimul rând, mai este nevoie ºi de
un consens naþional cu care sã fie
de acord atât clasa politicã, cât ºi
actorii sistemului. Fãrã acest pact
naþional putem propune legi

dupã legi, tot se va gãsi cineva care
sã le boicoteze.
Domnule prim-ministru, numai
dupã ce vom face aceºti paºi vom
putea sã elaborãm legi pertinente ºi
eficiente. De aceea, vã solict, în
asentimentul voinþei exprimatã de
Consiliul Naþional al FEN din 5
februarie, sã cereþi retragerea acestor proiecte legi pe care le promoveazã ministrul Educaþiei ºi sã
începem o dezbatere naþionalã
despre educaþia româneascã pentru
a vedea unde ne aflãm ºi unde vrem
sã ajungem. Numai aºa vom putea
spera la o Românie mai curatã, mai
civilizatã, mai educatã ºi, pe cale de
consecinþã, prosperã. Pentru cã în
ºcoalã se învaþã totul: atât lucrurile
bune cât ºi lucrurile rele.

 CU DEOSEBITÃ PRIETENIE,
CÃTÃLIN CROITORU,
PRE ºEDINTE FEN
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DEZBATERILE PUBLICE
Reforma mârþoagelor
Crezându-se probabil un fel Greuceanu cãlare pe un cal înaripat, cu buzduganul într-o mânã ºi cu pachetul de legi în cealaltã,
ministrul Adomniþei a aruncat, la fel ca ºi strãmoºul sãu, cu susnumitul produs în populaþie, aºteptând probabil ovaþiile de rigoare.
Din pãcate pentru el, calul înaripat s-a dovedit a fi un fel de
mârþoagã, singura dealtfel bunã de dat la reformã, iar pachetul de
legi a nimerit drept la coºul de gunoi al guvernãrii.
Lansat în dezbatere publicã ºi la Galaþi, ca în toate judeþele þãrii,
pachetul a fost þinta a numeroase obiecþii din partea celor prezenþi
în sala de festivitãþi a Colegiului Naþional „Vasile Alecsandri“.
Directori, inspectori, reprezentanþi sindicali, elevi au prezentat
numeroase propuneri la prevederile legilor, la un moment dat
punându-se întrebarea printre participanþi dacã a mai rãmas ceva
necontestat din cuprinsul acestora.
Interesant a fost faptul cã reprezentanþi teritoriali ai federaþiilor
sindicale, care au „bãtut palma“ cu ministrul Adomniþei, lãudând
sus ºi tare ce mãrgicã strãlucitoare au fãtat ei în cele patru zile
petrecute la munte ºi la mare, au ridicat numeroase obiecþii la articole din proiectele legislative, unul dintre liderii FSLI reþinând
atenþia auditoriului aproximativ 30 de minute cu observaþii.
Oare ºefii domniei sale ºi-au consultat liderii din teritoriu când
au semnat înþelegerea?
Opinia reprezentanþilor FEN a fost fermã ºi fãrã echivoc: pachetul de legi trebuie retras ºi munca pentru elaborarea legilor învãþãmântului reluatã, de data aceasta în mod serios ºi fãrã presiune
electoralã asupra comisiilor de lucru.
Iatã câteva dintre obiecþiile la legi prezentate de reprezentanþii
SIP Galaþi:
 sunt legi care nu realizeazã o reformã realã, singura chestiune
de substanþã în domeniul reformei fiind cea propusã de FEN la
negocierile anterioare, ce vizau structura ciclurilor de învãþãmânt
obligatoriu (5 ani ciclul primar, 5 ani cel gimnazial);
 nu se realizeazã o reformã a acordãrii gradelor didactice,
actuala formã fiind nerelevantã, învechitã ºi fãrã efecte asupra calitãþii actului didactic;
 nu se realizeazã o reformã curricularã, dar mai ales o reformã
a activitãþilor extracurriculare, care sã ducã la organizarea timpului
liber al elevilor în funcþie de aptitudini ºi hobby-uri, eliminând astfel organizarea acestora în gãºti de cartier sau frecventarea locurilor
rãu-famate;
 se pãstreazã aceeaºi centralizare excesivã în aproape toate
aspectele derulãrii procesului de învãþãmânt;
 nu se realizeazã o descentralizare financiarã realã;
 cu pretexte puerile se refuzã Statutul personalului din învãþãmânt, excluzând astfel din viaþa ºcolii personalul nedidactic, ceea ce
este nereal, deoarece aceºtia lucreazã în contact permanent cu elevii;
 nu suntem de acord cu posibilitatea ocupãrii postului de director de persoane care provin din alte domenii de activitate; aceste persoane vor fi directori nu numai ai adulþilor, ci ºi ai elevilor,
ceea ce implicã pregãtire psiho-pedagogicã. Ei trebuie de asemenea
sã cunoascã derularea procesului de învãþãmânt în intimitatea sa,
ceea ce nu este posibil pentru cei ce nu au înghiþit praful de cretã.
Cel mai bun exemplu cã aceastã mãsurã nu este potrivitã, este actualul ministru al educaþiei. Pot fi angajaþi directori economici, cu
rang de directori adjuncþi, care sã eficientizeze resursele finaciare;
 tezele unice sunt un dezastru naþional, atât prin falsificarea
ierarhiei elevilor, care nu poate fi eliminatã deoarece, în funcþie de
rezultatele elevilor, sunt evaluate atât ºcolile cât ºi profesorii, adicã
cei ce supravegheazã, cât ºi prin costuri ºi disturbarea procesului de
învãþãmânt;
 solicitãm ca sporurile de stabilitate ºi de stress sã nu mai fie
incluse în salariul din grilã, ci sã se calculeze ca cel de muncã educativã;
 propunem ca funcþiile de directori generali ºi generali adjuncþi
ai direcþiilor judeþene de învãþãmânt sã fie funcþii politice, pentru a
se respecta realitatea din teren ºi sã nu mai fie nevoie de a cãuta nod
în papurã celor pe funcþii atunci când se schimbã guvernul.
Întâlnirea de la Galaþi s-a terminat în coadã de peºte, reprezentantul ministerului ferindu-se sã facã vreun comentariu la obiecþiile participanþilor la dezbatere.

 VALERIU DICULESCU
PRE ºEDINTE EXECUTIV
SIP G ALAÞI

Satu Mare
La Satu Mare, Inspectoratul ªcolar
Judeþean a stabilit un plan de mãsuri
pentru dezbaterea pachetului de legi
eºalonat în perioada 15 ianuarie-5 februarie, având un grup þintã reprezentat prin cadre didactice, directori, coordonatori, metodiºti, reprezentanþi ai
sindicatelor, consilii locale, ONG-uri ºi
mass-media. De remarcat ºi orizontul
larg de timp pentru dezbateri, stabilirea unor grupuri þintã reprezentative
ºi organizarea zonalã a dezbaterilor,
respectiv Satu Mare, Negreºti-Oaº ºi
Carei.
Întâlnirile pentru dezbateri au debutat cu o ºedinþã pe care o putem
numi ºi sedinþã-pilot, care a avut loc în
cabinetul multimedia al ISJ, la 15 ianuarie 2008, cu participarea reprezentanþilor Ministerului Educaþiei
Cercetãrii ºi Tineretului, respectiv
doamnele consilier Corina Cherteº ºi
Ioana Szabo.
Printre cei care au luat cuvântul
s-a numãrat ºi directorul ªcolii cu
clase I-VIII „Octavian Goga“, dna profesor Liliana Hanc, care a fãcut referiri
la componenþa consiliului de administraþie, arãtând cã procentul de 40%
din afara unitãþii va crea probleme în
dinamica luãrii deciziilor, cunoscându-se dezinteresul anumitor factori locali sau agenþi economici pentru educaþie, iar excluderea posibilitãþii ca directorul sã fie preºedintele Consiliului
de Administraþie este discriminatorie
ºi neconstructivã.
La rândul sãu, viceprimarul municipiul Satu Mare, profesor Viorel Solschi, a lansat mai multe întrebãri ºi
propuneri: libertate în organizarea învãþãmântului preºcolar în sensul

adaptãrii programului copiilor la programul pãrinþilor; angajarea managerilor ºcolari sã fie fãcutã de cãtre finanþator ºi nu de cãtre Direcþia Judeþeanã
de Învãþãmânt Preuniversitar. Acesta
a mai spus cã aplicarea imediatã a legii
din 2008 este, practic, imposibilã ºi cã
existã o colaborare slabã între consiliile locale ºi inspectoratul ºcolar.
Consilierul juridic al ISJ, Veronica
Vancea, a arãtat cã art. 69, alin. 1, lit.
„h“ îngrãdeºte drepturile cadrului didactic suplinitor de a participa la grevã. Totodatã, apreciazã reintegrarea în
patrimoniul MECT a taberelor ºcolare,
deºi menþioneazã cã multe clãdiri au
fost deja retrocedate.
Din partea elevilor au luat cuvântul Sabina Pelcz, preºedintele Consiliul
Judeþean al Elevilor ºi Rãzvan Roºu,
preºedintele Consiliului Elevilor de la
Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“.
Astfel, Sabina Pelcz a solicitat ca examenul de bacalaureat sã fie gratuit ºi
în a doua sesiune, iar Rãzvan Roºu a
avut câteva considerente critice, dar de
ordin general.
Visznay Csaba, profesor, consilier
judeþean, considerã cã legea este un
pas timid în descentralizare, iar direcþiile de învãþãmânt sunt doar o nouã
denumire a inspectoratelor ºcolare,
solicitând pe de altã parte soluþii concrete pentru finanþarea de cãtre Consiliul Judeþean a ºcolilor pentru elevii cu
CES.
Ioan Pop, directorul Colegiului
Naþional „Mihai Eminescu“, consilier
judeþean, fost parlamentar, a solicitat
rãspuns la urmãtoarele întrebãri: care
sunt studiile de impact privind schimbarea structurii ºcolare?; ce alte va-

riante au fost luate în considerare ºi
care sunt aºteptãrile pe termen mediu
ºi lung? Considerã, de asemenea, cã în
noua structurã elevii vor absolvi nouã
clase fãrã nici o calificare, iar Consiliul
Judeþean nu va avea forþa financiarã
de a aplica legea propusã.
Viceprimarul municipiului Carei,
profesor Adrian Micovski, considerã
cã este anormal ca directorii unitãþilor
ºcolare sã nu fie numiþi ºi schimbaþi pe
criterii politice.
Maria Reisz, director Liceul Teoretic German „Johann Ettinger“, propune sã fie menþionat ºi numãrul minim de elevi la clasã, nu doar cel maxim.
Vasile Ghiran, consilier la Oficiul
Prefectural Negreºti-Oaº, a adus în
centrul atenþiei problema calitãþii în
învãþãmânt, considerând cã profesorii
care nu-ºi îndeplinesc atribuþiile sã
poatã fi schimbaþi, chiar dacã sunt titulari, iar salariile debutanþilor sã fie
atractive, stimulând tinerii performanþi sã aleagã cariera didacticã.
Ladislau Konya, inspector ºcolar
general adjunct, propune ca la angajarea cadrelor didactice sã existe un an
de probã înainte de încheierea contractului pe perioadã nedeterminatã.
Trebuie avut în vedere cã pentru aplicarea legii ºi statutului sunt necesare
47 de metodologii ºi regulamente. Propune, de asemenea, ca predarea limbii
române în ºcolile cu limbã de predare
a minoritãþilor sã se facã conform unei
metodologii care sã menþioneze cã
este a doua limbã.
 IOAN DRÃGAN
PRE ºEDINTE SIP S ATU MAR E
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PE LEGILE EDUCAÞIEI
La 22.01.2008 au avut loc dezbaterile publice pe
cele douã proiecte: Legea Învãþãmântului ºi Statutul
cadrului didactic. Au fost invitaþi parlamentarii de Iaºi,
primarul Iaºului, consilierii locali. Au rãspuns solicitãrii: primarul Gheorghe Nichita, senatorul Anghel
Stanciu – PSD, deputaþii Traian Dobre – PNL, Mihai
Dumitriu – PSD, Petre Movilã – PD. De la minister a
participat directoarea departamentului învãþãmântului
preuniversitar, Liliana Preoteasa.
Prezentarea pachetului de legi a fost facutã de directoarea departamentului învãþãmântului preuniversitar,
care a prezentat liniile generale, specificând cã managerii pentru ºcoli pot fi de regulã manageri care conduc
alte companii, la care sindicatele au reacþionat vehement, specificând cã este necesar o pregãtire psihopedagogicã – intervenþia moderatorului insp. General
Camelia Gavrilã, specificând: „Nu faceþi ca la negocieri!“
La rândul sãu, primarul Gheroghe Nichita a specificat cã 40% din fondurile municipiului sunt alocate
problemelor învãþãmântului, baza materialã etc.
Acesta a mai spus cã legea nu este clarã, nu specificã ce
finanþare vine de la buget ºi ce finanþare vine de la
Consiliul Local. S-a solicitat ca 90% din fonduri sã fie
de la bugetul consolidat ºi 10% – comunitatea localã,
pentru a nu perturba învãþãmântul în comunitãþile
mici. Deputatul Traian Dobre a solicitat flexibilizarea
pregãtirii pentru producþie. Elevii, când terminã, sã
aibã o pregatire practicã ºi socialã.
Deputatul Petre Movilã a specificat cã o parte din
lege este politizatã dând exemplul ultimului paragraf
din scrisoarea ministrului Adomniþei. A solicitat ca
centrarea învãþãmântului sã fie pe elev, iar ºcoala sã
îndeplineascã cerinþele învãþãmântului românesc cu
specificul lui, adaptat la cerinþele europene. De asemenea, el a mai spus cã specificaþia pentru concursul de
directori din ºcoli seamãnã cu caietul de sarcini pentru
licitaþie (va câºtiga cel ce este dorit,
nu neapãrat foarte bun).
Senatorul Anghel Stanciu a
declarat cã a prins 11 miniºtri ai
învãþãmântului ºi tot atâtea începuturi de reformã, solicitând sã se dea
o lege a salarizãrii în învãþãmânt, o
lege a învãþãmântului preuniversitar, o lege a învãþãmântului universitar, un statut al cadrului didactic ºi un cod etic. Directorii sã fie cadre didactice din învãþãmânt, specializaþi. „Dacã sunt cerinþe europene, salariile trebuie sã fie tot
europene; programe de management viabile ºi de perspectivã, susþinând ºi el pactul politic învãþãmânt.

Foto: CAPP

Iaºi

Suceava
La Suceava, dezbaterea a fost transformatã în monolog de cãtre secretarul de stat
din cadrul MEdCT Zvetlana Preotesa. Care
a fãcut o prezentare sterilã a proiectului de
lege din învãþãmânt. Ministrul secretar de
stat Zvetlana Preoteasa nu a avut timp sã-i
asculte pe directorii de ºcoli invitaþi sã participe la dezbaterea publicã pe marginea
proiectului de lege din învãþãmânt, deºi
aceºtia au venit pregãtiþi sã-ºi prezinte
opiniile ºi argumentele în legãturã cu acest
subiect. Peste 200 de directori de ºcoli, profesori, reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi

 GHEORGHE BÃLAN , I AºI

judeþene, sindicate, pãrinþi ºi elevi, toþi au
fost invitaþi sã participe la dezbaterea publicã ºi sã-ºi spunã pãrerea în legãturã cu
proiectele legislative promovate de ministrul educaþiei Cristian Adomniþei.
Potrivit Monitorului de Suceava, ceea ce
s-a anunþat a fi dezbatere s-a transformat
într-un monolog al secretarului de stat
Zvetlana Preoteasa, care, dupã ce mai mult
de orã a lãudat proiectul de lege din învãþãmânt, nu a mai stat sã asculte ºi pãrerile
dascãlilor ºi sã ia în considerare opiniile
acestora. „Nu mai am timp sã stau ºi sã
ascult. Puneþi toate ideile pe o hârtie, trimiteþi-mi-o ºi o voi analiza“, le-a spus Zvetlana Preoteasa profesorilor care au început
sã ia cuvântul. Declaraþiile acesteia au creat
rumoare ºi agitaþie printre cei prezenþi la
dezbateri, profesorii arãtându-se cu adevãrat indignaþi de faptul cã au fost chemaþi
la dezbatere publicã, însã nimeni nu-i
ascultã. Dascãlii nu au renunþat cu una cu
douã ºi au insistat ca secretarul de stat sã le
asculte pãrerile.
Din cei peste 200 de directori prezenþi
în sala de dezbateri, unul singur a avut
norocul sã vorbeascã preþ de câteva minute.
Este vorba despre directorul de la ªcoala
Ulma, care a fãcut un drum de aproape 100
de kilometri pentru a ajunge la Suceava, ºi a
þinut sã-ºi spunã pãrerea în legãturã cu
legea învãþãmântului. Un alt director sucevean a mai încercat sã-ºi spunã pãrerea

referitor la proiect, însã nu avut câºtig de
cauzã.
„Dumneavoastrã spuneþi, cã eu vã
ascult din mers“, i-a spus Zvetlana Preoteasa, în timp ce se îndrepta spre ieºire.
Pentru cã secretarul de stat nu a avut timp
sã stea sã-i asculte pe participanþii la dezbatere, inspectorul ºcolar general Petru
Carcalete a citit câteva dintre propunerile
pe care profesorii suceveni le au vizavi de
proiectul de lege.
Zvetlana Preoteasa nu a acordat prea
multã atenþie nici acestor propuneri,
spunându-i lui Carcalete cã i-a fluturat câteva idei. „Domnul inspector general mi-a fluturat câteva idei ºi mie nu-mi place sã fie
fluturate, dar le voi studia“, a spus secretarul de stat.
Dupã ce a refuzat invitaþia de a vizita
ªcoala Creºtinã Filadelfia, instituþia gazdã
a dezbaterilor, Zvetlana Preoteasa a plecat
de la întâlnire. Inspectorul ºcolar general
Petru Carcalete a declarat cã nu i se pare
normal ca, la o dezbatere publicã pe marginea unei legi, oamenii invitaþi sã-ºi spunã
pãrerea sã nu fie ascultaþi. De aceeaºi
pãrere au fost ºi cei prezenþi în salã, unii
dintre ei veniþi la dezbatere din celãlalt
capãt al judeþului pentru a face propuneri
la proiectul de lege din educaþie. Asta poate
ºi din cauza inspectorului ºcolar general
care are ºi altã coloraturã politicã decât a
secretarului de stat.

Pe cine pãcãlim, domnule Nistor?!
La 23.01.2008 a avut loc la Grupul ªcolar „Nichita Stãnescu“ din
sectorul 3, o dezbatere privind noul
pachet de legi (numai douã legi – a
treia, cea a salarizãrii, este promisã
de factorul politic de 10 ani ºi, probabil, mai aºteptãm un deceniu)
privind învãþãmântul preuniversitar ºi universitar – proiectul de
Lege a învãþãmântului ºi Proiectul
Statutului cadrelor didactice.
La aceastã dezbatere au participat directori ºi directori-adjuncþi
din unitãþile ºcolare ale sectorului
3, dl Tarnã Gheorghe din partea
Primãriei Sector 3, reprezentanþi ai
ONG, ai pãrinþilor, ai federaþiilor

februarie

sindicale ºi nu în ultimul rând, dna
Liliana Preoteasa – director general
în învãþãmântul preuniversitar.
Deºi în sectorul 3 Federaþia
„Spiru Haret“ nu are mai mult de
130 membri de sindicat, aceastã federaþie a fost reprezentatã de cel
mai numeros efectiv – prin dl Nistor – preºedinte executiv al acestei
federaþii, dl Spiridon- vicepreºedinte ºi dl Prajescu – lider de la singura unitate ºcolarã aparþinând
acestei federaþii.
Dupã ce dna Liliana Preoteasa a
dat citire cuvântului de salut al domnului ministru actual (încã), Cristian Adomniþei, a trecut la prezen-

2008

tarea noutãþilor aduse de cele douã
proiecte. Intervenþiile celor prezenþi
au fost punctuale, cu comentarea
unor articole ºi chiar cu propuneri
privind amendarea lor (prof. Vasiliu
Doina, prof. Sanda Adrian etc)
Textul discursului dlui Marius
Nistor – de altfel un bun orator, ºi
doar atât – a surprins prin vehemenþa limbajului „peremist“, ºi
prin lauda deschisã adusã mai întâi
dnei Liliana Preoteasa ºi mai apoi
celor care au participat la simulacrul de negociere ce a condus la
lansarea pachetului de legi.
Vorbind la modul general ºi pe
un ton cu mulþi decibeli, domnia sa,

a folosit numai prima parte a
proverbului „lauda de sine“ – aducând „un cald elogiu“ celor care au
participat la elaborarea proiectelor,
apostrofând intervenþii pertinente
asupra articolelor sub scuza cã cei
care comenteazã „au mintea odihnitã“. Sã înþelegem cã aceste proiecte s-au fãcut cu minþi obosite, bolnave?
Într-o asemenea dezbatere,
domnul preºedinte executiv nu a uitat sã vorbeascã de faptul cã sunt
socotiþi „trãdãtori“ sindicali, încercând sã transforme dezbaterea
într-o posibilã disputã sindicalã.
Reprezentanþii celorlalte douã fe-

deraþii (FEN ºi FSLI) nu au rãspuns
provocãrii.
ªi atunci stau ºi mã-ntreb: cine
a dat mâna cu „guvernul“ (scris cu
litera micã, aºa doreºte dl Tarnã),
cine a pactizat cu domnul inginer
constructor Adomniþei, de au ieºit
aºa proiecte „lux“?
ªi iarãºi mã-ntreb: de când sindicatele fac jocul puterii ºi chiar o
reprezintã?
Totodatã, mã întreb cu stupoarea cuvenitã:
„Pe cine pãcãlim, dle Nistor?!“

 V. P ISTRIÞU
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Decalogul revendicãrilor FEN
þie ºi de întreþinere a bazei materiale în condiþii
optime de funcþionare sunt precare deoarece
numãrul actual al salariaþilor este subdimensionat. Solicitãm deblocarea posturilor neocupate în vederea angajãrii întregului personal
necesar).

Federaþia Educaþiei Naþionale
considerã cã, pentru a avea un
învãþãmânt de calitate, pentru a se
putea realiza o reformã autenticã,
este nevoie atât de investiþii în
infrastructurã, în dotarea unitãþilor
de învãþãmânt, dar ºi în motivarea
corespunzãtoare a angajaþilor din
învãþãmânt. În acest sens,
consecventã acestor principii,
FEN solicitã încã o datã rezolvarea
de urgenþã, la masa negocierilor, a
urmãtoarelor revendicãri.
1. Majorarea cu un procent de 50% a
salariilor angajaþilor din învãþãmânt.
(Expunere de motive: Salarizarea actualã este
neatractivã, motiv pentru care mulþi profesioniºti au ieºit din sistem, iar pentru tineri învãþãmântul este o soluþie de avarie pânã la gãsirea unui loc de muncã salarizat corespunzãtor nevoilor actuale. Salarizarea trebuie sã fie
în concordanþã cu importanþa socialã a activitãþii desfãºurate).
2. Elaborarea în regim de urgenþã a
unei legi a salarizãrii personalului din
învãþãmânt. (Expunere de motive: În noiembrie 2005, prin protocolul închieiat între
sindicate ºi Executiv, Guvernul se angaja sã
elaboreze în cursul lui 2006 o lege a salarizãrii personalului bugetar în care învãþãmântul sã fie poziþionat în conformitate
cu importanþa strategicã a domeniului. Nici
pânã acum acest lucru nu s-a întâmplat.
Diversele motive ne-au fãcut sã înþelegem cã
aceastã lege nu este doritã de alte domenii
bugetare care ºi-ar vedea ºtirbite privilegiile
create. Din aceastã cauzã, FEN a hotãrât sã
susþinã necesitatea apariþiei unei legi de salarizare specifice învãþãmântului. Printre
principile de bazã ale acestei legi putem enumera: motivarea tineretului pentru a intra în
sistemul de învãþãmânt, remunerarea corespunzãtoare a calitãþii actului educaþional ºi
majorarea tuturor sporurlor specifice activitãþi din învãþãmânt).
3. Elaborarea nomenclatorului bolilor profesionale specifice domeniului
(Expunere de motive: Solicitarea vizeazã protecþia salariaþilor din învãþãmânt, un domeniu
cu o uzurã psihicã majorã. Sistemul generazã
boli profesionale care nu sunt nici la ora actu-

alã recunoscute ºi, în consecinþã, salariaþii nu
beneficieazã de protecþia necesarã).
4. Negocierea unui nou contract colectiv de muncã la nivel de ramurã Învãþãmânt (Expunere de motive: Acest nou contract trebuie sã fie în primul rând flexibil ºi
modern, care prin clauzele sale sã nu dea naºtere la interpretãri generatoare de nemulþumiri ºi soluþionãri pe calea justiþiei).

9. Elaborarea unor noi criterii de
normare pentru personalul didactic auxiliar ºi pentru personalul nedidactic
(Expunere de motive: Actualele normative nu
mai rãspund cerinþelor desfãºurãrii unei activitãþi normale în unitãþile de învãþãmânt: condiþiile igienico-sanitare, de siguranþã ºi protec-

10. Elaboarerea unui pachet legislativ (Expunere de motive: Actualul pachet legislativ, aflat în dezbatere, reprezintã de fapt
vechile legi cãrora li s-au fãcut unele modificãri. Acest proiect nu rãspunde cerinþelor pentru o autenticã reformã a sistemului educaþional întrucât nu porneºte de la stabilirea competenþelor ce trebuie însuºite de cãtre elevi în
ciclurile de învãþãmânt, nu este conceput în
baza unei strategii coerente ºi nu are obiective
care sã permitã învãþãmântului compatibilizarea cu învãþãmântul european. De asemenea,
nu permite o autenticã descentralizare administrativã ºi financiarã, decizia fiind centralizatã în continuare la nivelul ministerului. Considerãm cã un pachet legislativ reformator trebuie sã cuprindã legea învãþãmântului preuniversitar, legea învãþãmântului superior, statutul personalului din învãþãmânt, legea salarizãrii personalului din învãþãmânt ºi statutul
deontologic al personalului din învãþãmânt.
Toate acestea trebuie sã fie în concordanþã cu
legea descentralizãrii administrative ºi cu legea finanþelor publice).

 PRE ºEDINTE FEN,
CÃTÃLIN CROITORU

5. Respectarea legislaþiei referitoare la unele drepturi salariale (Expunere de motive: În momentul de faþã angajaþii din sistemul de învãþãmânt sunt privaþi
de anumite drepturi prevãzute de legi în
vigoare. Facem referire la tichetele de masã,
cadou ºi de creºã. La ora actualã, întrucât
unele drepturi sunt blocate prin ordonanþe
de urgenþã, solicitãm anularea lor din cauzã
cã prin aceste acte normative se neagã dreptul la protecþie socialã).
6. Acordarea primei de vacanþã (Expunere de motive: Pentru mai multe categorii
de personal bugetar, Guvernul a gãsit fonduri
pentru plata primelor de vacanþã pentru
ultimii 6 ani. Cosiderãm cã de aceastã prevedere trebuie sã beneficieze ºi salariaþii din Învãþãmânt).
7. Anularea Adresei MECT nr.
35926/30.07.2007 (Expunere de motive:
Aceastã adresã încalcã în mod flagrant prevederile legii nr. 315/2006 prvind stimularea
achiziþionãrii de cãrþi sau programe educaþionale pe suport electronic ºi ale HG 453/
16.05.2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii prin îngrãdirea
dreptului la perfecþionare a personalului didactic de conducere, de îndrumare ºi control
precum ºi a cadrelor didactice cu catedre rezervate care nu desfãºoarã activitate didacticã
de predare).
8. Elaborarea statutului personalului din învãþãmânt (Expunere de motive: În
cadrul pachetului legislativ trebuie elaborat un
statut al întregului personal din învãþãmânt ºi
nu doar al personalului didactic întrucât activitatea în acest sector bugetar se desfãºoarã în
condiþii speciale. Prin aceastã lege specialã ar
putea fi gestionatã activitatea personalului nedidactic cãruia i s-ar putea acorda o altã salarizare ºi sporuri specifice).
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FEN a cerut Ministerului
Educaþiei plata primelor de
concediu restante

 CONSILIERUL TÃU JURIDIC ,
ALEXANDRA ICHIM

La 20/12/2007, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 877
a fost publicatã Ordonanþa de Urgenþã nr. 146/2007
pentru aprobarea plãþii primelor de concediu de odihnã
suspendate în perioada 2001-2006.
Ordonanþa astfel emisã reglementeazã modalitatea
de platã a primelor acordate cu ocazia plecãrii în concediul de odihnã, în baza prevederilor din actele normative a cãror aplicare a fost suspendatã prin legile bugetare anuale succesive ºi actele normative anuale de salarizare, în perioada 2001-2006.
Conform art. 2 din ordonanaþã, în categoria personalului cãruia îi sunt aplicabile prevederile actului
normativ sunt funcþionarii publici, funcþionarii publici
cu statut special, personalul auxiliar din sistemul justiþiei, membrii corpului diplomatic ºi consular al României, precum ºi alte categorii de personal care beneficiazã de prima de concediu de odihnã în baza legilor
speciale.
Transpunând aceste dispoziþii la Legea specialã nr.
128/1997, observãm cã aceasta în art. art.50 alin.12 garanteazã dreptul salariaþilor ºi la alte premii ºi drepturi
bãneºti prevãzute de lege ºi de contractul colectiv de

muncã. Lecturând contractul colectiv de muncã aplicabil, cel la nivel de ramurã învãþãmânt, observãm cã art.37
lit. g reglementeazã „prima de vacanþã“. Prin urmare, în
considerarea art. 2 OUG 146/2007, raportat la situaþia în
care Legea 128/1997 este o lege specialã, personalul faþã
de care aceasta se aplicã este beneficiar al acordãrii plãþii
primelor de concediu de odihnã suspendate în perioada
2001-2006.
Având în vedere acest cadru legislativ, faþã de împrejurarea de fapt în care personalul din învãþãmânt a fost
privat în perioada 2001-2006 de dreptul la primã de
vacanþã, pentru a preîntâmpina posibilele interpretãri ºi
diferite aplicãri ale actului normativ citat, la 21 ianuarie
prin adresa nr. 21 am solicitat MECT sã urmãreascã ºi sã
asigure respectarea dispoziþiilor ordonanþei faþã de
salariaþii din învãþãmânt.
Conform dispoziþiilor art. 2 alin. 1 din OUG 146/
2007 personalul beneficiar urmeazã sã primeascã aceste drepturi în 2008, în mod eºalonat, în 3 tranºe, dupã
cum urmeazã: în martie – pentru 2001 ºi 2002, în iunie
– pentru 2003 ºi 2004, în octombrie – pentru 2005 ºi
2006.

În urma unei plângeri a FEN,

OIM a intervenit pe lângã
Guvernul României
Aºa cum vã aminintiþi, la
sfâºitul lui 2007 Guvernul încerca
modificarea art. 12 alin. 1 ºi 2 din
Legea 130/1996 cu privire la contractele colective de muncã. În
forma actualã art. 12 alin. (1) stabileºte: „Contracte colective de muncã se pot încheia ºi pentru salariaþii
instituþiilor bugetare. Prin aceste
contracte nu se pot negocia clauze
referitoare la drepturile ale cãror
acordare ºi cuantum sunt stabilite
prin dispoziþii legale. (2) Contractele colective de muncã ale
salariaþilor instituþiilor bugetare se
pot încheia la nivelul unitãþilor, la
nivelul administraþiei sau al serviciilor publice locale, pentru instituþiile din subordinea acestora, ºi
la nivel departamental, pentru
instituþiile subordonate“. Motivând cã textul de lege nu este clar ºi
lasã loc unor interpretãri, Guvernul a propus modificarea textului
în: „Contracte colective de muncã
se pot încheia ºi pentru personalul
din instituþiile ºi autoritãþile publice. Prin aceste contracte nu se pot
negocia clauze referitoare la drepturile ale cãror acordare ºi cuantum sunt stabilite prin dispoziþii
legale referitoare la: salarii de bazã,

sporuri, indemnizaþii, premii ºi
alte drepturi de personal“. Desigur
puteþi observa cã dorinþa Guvernului de explicitare a textului de lege
era de fapt o încãlcare de legalizare
a reducerii la tãcere a organizaþiilor
sindicale, în sensul restrângerii
dreptului acestora de a mai negocia drepturi salariale pentru salariaþii bugetari pe care îi reprezintã.
Având în vedere cã întreaga legislaþie, internã ºi internaþionalã, se
exprimã în sensul asigurãrii dreptului de negociere colectivã, apreciem cã materializarea intenþiei de
modificare a Legii 130/1996 ar
conduce la anularea dreptului de
negocire colectivã ºi la reducerea,
pânã la negarea rolului ºi atribuþiilor sindicatelor.
Proiectul de modificare a Legii
130/1996 este, poate, cea mai gravã încercare a sistemului de guvernare de a ºterge efectiv atât a dreptului salariaþilor la negocieri, cât ºi
a dreptului acestora de reprezentare prin sindicate.
Proiectul de modificare a Legii
130/1996 contravine inclusiv Actului Fundamental al statului român,
care, în art. 45 alin. 1, garanteazã
esenþialul drept la negocieri colec-

tive. Aprobarea Proiectului de modificare a Legii 130/1996 ar conduce la situaþii deosebit de grave,
faþã de care nu putem da asigurãri
în privinþa reacþiei salariaþilor din
toate domeniile de activitate din
sectorul bugetar.
Pentru prevenirea unui abuz al
Guvernului României ºi pentru
preîntâmpinarea posibilului conflict de muncã la nivel naþional, la
5 decembrie 2007 am sesizat Organizaþia Internaþionalã a Muncii
(OIM) prin adresa nr. 353, prin
care am solicitat intervenþia de
urgenþã la nivelul Guvernului
României pentru a verifica legalitatea demersului Proiectului de
modificare a Legii 130/1996 în
raport de prevederile legale internaþionale.
La 23 ianuarie 2007, OIM confirmã primirea petiþiei noastre ºi
ne informeazã cã Biroul Internaþional al Muncii a intervenit pe
lângã Guvern, punându-ne totodatã în vedere posibilitatea de a informa ºi organele de control ale
Organizaþiei. În acest sens, am ales
Comisia de experþi pentru aplicarea convenþiilor, sesizatã la 7
februarie.

Faþã de numeroasele solicitãri primite din unitãþile de învãþãmânt cu privire la informarea
asupra modului corect de platã a asistenþilor din perioada tezelor unice, vã informãm
cã, prin nota MECT nr. 24133/9.010.2007, acesta confirmã faptul cã plata faþã de acest
personal se va face respectând tariful de 40 de lei pentru fiecare probã în parte.

februarie

11

2008

Noutãþi legislative
O. nr.2.572/09-11-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului privind aprobarea Calendarului miºcãrii personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar pentru anul ºcolar
2008-2009
 O. nr.2.573/09-11-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind miºcarea
personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar
 O. nr.2.574/09-11-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului privind aprobarea Metodologiei de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
declarate vacante în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din judeþele
nominalizate în Hotãrârea Guvernului nr. 1.942/2004
 O. nr.2.575/09-11-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului privind aprobarea Metodologiei ºi criteriilor de
acordare a gradaþiei de merit ºi a salariului de merit în învãþãmântul preuniversitar
 O. nr.2.599/13-11-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului privind aprobarea Programei pentru concursul de
ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învãþãmântul preuniversitar pentru profesori documentariºti
 O. nr.2.600/14-11-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului privind aprobarea Programei pentru ocuparea
posturilor didactice vacante în învãþãmântul preuniversitar la Istoria ºi
tradiþiile minoritãþii maghiare
 O. nr.2.602/14-11-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului privind aprobarea Programei pentru concursul de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învãþãmântul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxã
 O. nr.2.779/10-12-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nr. 1.868/2007 privind aprobarea procedurilor de organizare ºi desfãºurare ºi a Calendarului admiterii în
învãþãmântul liceal ºi profesional pentru anul ºcolar 2008-2009
 O. nr.2.782/12-12-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului referitor la aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Consiliului naþional al elevilor
 O. nr. 2853 data 19.12.2007 – ORDIN al ministrului Educaþiei, Cercetãrii
ºi Tineretului privind modul de platã a personalului didactic care face
parte din comisiile pentru organizarea ºi desfãºurarea tezelor cu subiect
unic la clasele a VII-a ºi a VIII-a, în anul ºcolar 2007-2008
 O. nr.2.882/28-12-2007 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli rectificate pe 2007 ale institutelor naþionale de cercetare-dezvoltare
din coordonarea Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare ªtiinþificã
 O. nr.3.007/07-01-2008 (M.E.C.T) – ORDIN al ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învãþãmânt, domeniile ºi specializãrile, precum ºi probele de
concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învãþãmântul
preuniversitar 2008


ORDONANÞE DE GUVERN
O.G. nr.9/30-01-2008 pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr.
6/2007 privind unele mãsuri de reglementare a drepturilor salariale ºi a
altor drepturi ale funcþionarilor publici pânã la intrarea în vigoare a legii
privind sistemul unitar de salarizare ºi alte drepturi ale funcþionarilor publici, precum ºi creºterile salariale care se acordã funcþionarilor publici în
2007, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 232/2007, ºi pentru acordarea unor creºteri salariale pentru funcþionarii publici în 2008 (M.Of. nr.
80/1 feb. 2008)
 O. G. nr.10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bazã ºi al altor
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã
pentru personalul contractual din sectorul bugetar ºi personalului salarizat
potrivit anexelor nr. II ºi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã, precum ºi unele mãsuri de
reglementare a drepturilor salariale ºi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale(M.Of. nr. 79/1 feb. 2008)
 O.G. nr.15/30-01-2008 privind creºterile salariale ce se vor acorda în
2008 personalului din învãþãmânt (M.Of. nr. 82/1 feb. 2008)
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Importanþa campaniilor susþinute
de Agenþia Naþionalã Antidrog
În acest material dorim sã prezentãm activitatea susþinutã pe care o desfãºurãm la nivelul colegiului nostru, a campaniilor care vizeazã informarea ºi sensibilizarea în legãturã
cu riscurile consumului de droguri a elevilor.
Astfel, una dintre campaniile care se deruleazã
este intitulatã: Opþiune „Acces la succes“. Este
realizatã de Agenþia Naþionalã Antidrog, Asociaþia Transcena ºi Fundaþia pentru Învãþãmânt.
Activitãþile pe care le-am desfãºurat au fost
sesiunile de informare cu elevii privind riscurile
consumului de droguri. Participanþi: elevii
claselor X-XI, diriginþii acestora, responsabilul
din cadrul CPECA-M. Sambotin, iar din cadrul
Fundaþiei pentru Învãþãmânt – A.Rãduþã, coordonator al proiectului fiind d-na C. Cotarcea.
Elementul original a fost spectacolul de
teatru pe tema consumului de droguri conceput de trupa de actori profesioniºti Transcena
special pentru a fi reprezentat în licee.
Dupã cum spuneam la început, beneficiarii direcþi ai acestui proiect sunt elevii ºi pãrinþii, profesorii diriginþi, iar indirect comunitãþile locale.
La o sãptãmânã dupã intervenþia specialiºtilor la orele de dirigenþie, Asociaþia Transcena
a susþinut spectacolul de teatru social interactiv cu tematica antidrog, spectacol care a solicitat intervenþia elevilor în rezolvarea directã a
problemelor, soluþiile fiind cele pe care personajele le-au acceptat în urma dezbaterilor cu
elevii.
În procesul de evaluare al campaniei s-a
urmãrit:
 feedback-ul elevilor dupã vizionarea
spectacolului.
 eventualele sugestii cu privire la modul

de prezentare a informaþiilor asupra riscurilor asociate consumului de droguri.
Elevilor li s-au aplicat chestionare, interpretarea acestora fiind realizatã de cãtre
Agenþia Naþionalã Antidrog.
Spuneam cã beneficiarii direcþi sunt elevii,
pãrinþii ºi profesorii diriginþi, noi diriginþii
urmând sã fim instruiþi în acþiuni de prevenire
a consumului de droguri, dobândind astfel
abilitãþi, cunoºtinþe necesare afirmãrii ºi valorificãrii potenþialului uman.
Un alt rezultat aºteptat este ca elevii sã fie
bine informaþi despre riscurile asociate consumului de droguri ºi importanþa unui climat
bun în viaþa de familie. Altã campanie care se
aflã în derulare la Colegiul nostru în acest an
ºcolar este „Mesajul meu antidrog“ având ca
scop menþinerea la un nivel scãzut a consumului de droguri ºi de reducere a cazurilor de noi
consumatori.
Reprezentanþii Agenþiei Naþionale Antidrog ne spuneau cã potrivit Strategiei Naþionale Antidrog 2005-2012 una din problemele
actuale ale societãþii româneºti o constituie
creºterea cererii de droguri în rândul populaþiei generale, îndeosebi în rândul elevilor.
Rãspândirea consumului abuziv de droguri a dus la apariþia de reþele de trafic ample
pe teritoriul þãrii noastre ºi este necesarã o
intensificare de prevenire a acestui flagel, prin
antrenarea populaþiei ºcolare în activitãþi prin
care aceasta sã-ºi exprime, prin diverse forme,
opiniile ºi atitudinile faþã de consumul de alcool, tutun ºi droguri, conºtientizând în acest
fel ºi consecinþele negative asociate acestora.
Acest concurs naþional, „Mesajul meu Antidrog“, reprezintã din acest punct de vedere
un cadru adecvat de manifestare a elevilor

noºtri contribuind alãturi de celelalte activitãþi
de acest gen la formarea de convingeri de viaþã
sãnãtoasã în rândul tinerilor.
Proiectul se desfãºoarã pe mai multe secþiuni, noi participând în acest an ºcolar la secþiunea sport ºi la secþiunea film de scurt metraj.
Sperãm ca, prin aceste proiecte pe care le
derulãm la nivelul Colegiului nostru, ºi elevii,
ºi voluntarii pe care i-am format la cursurile de
la Centrul de voluntariat pentru prevenirea ºi
reducerea consumului de droguri ºi tutun în
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unitãþile de învãþãmânt-F.I.C.E. Româniaimpactul sã fie cât mai mare, iar rezultatul sã
fie menþinerea la un nivel scãzut a prevalenþei
consumului de droguri, alcool, tutun prin consolidarea mãsurilor de prevenire.
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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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Particularitãþi ale sistemului de învãþãmânt preuniversitar din Finlanda

Modelul finlandez
Învãþãmântul preuniversitar
finlandez presupune parcurgerea a 9
ani de învãþãmânt obligatoriu (de la
vârsta de 7 ani pânã la cea de 16 ani)
– precedaþi sau nu de un an pregãtitor în învãþãmântul preºcolar (vârsta 6-7 ani) –, precum ºi parcurgerea
învãþãmântului secundar superior
sau a celui vocaþional. Învãþãmântul
obligatoriu („basic education“ /
„comprehensive school“) este educaþia generalã, de bazã, gratuitã, primitã de populaþia ºcolarã (60.000
elevi) pe grupe de vârstã, în ºcolile
de masã. Curriculum-ul local/la decizia ºcolii este conceput pe baza
curriculum-ului nucleu. Certificatul
de absolvire este eliberat la terminarea programei ºcolare/planului de
învãþãmânt, dar nu oferã absolventului nici o calificare profesionalã.
Certificatul oferã accesul cãtre toate
formele de învãþãmânt secundar superior ºi formare profesionalã. Cu
toate acestea, aproape toþi copiii
sunt absolvenþi ai învãþãmântului
obligatoriu.
Învãþãmântul de masã este cofinanþat de cãtre autoritãþile locale ºi
de cãtre guvern. Autoritãþile locale
au, prin statut, obligaþia de a furniza
servicii educaþionale copiilor din învãþãmântul obligatoriu care au domiciliul în zona în care ele îºi desfãºoarã activitatea. Reþeaua ºcolarã
acoperã teritoriul întregii þãri. Majoritatea elevilor frecventeazã ºcoli de
mãrime medie, care au între 300 ºi
499 de elevi înscriºi. Cele mai mici
ºcoli au mai puþin de 10 elevi, iar
cele mai mari, peste 900. Limbile de
studiu sunt, în special, finlandeza
sau suedeza. Aproximativ 15.000 de
elevi provin din familii de imigranþi,
integrarea acestora fiind sprijinitã în
diverse moduri.

Amãnunte esenþiale
Aºa cum spuneam, durata ºcolii
obligatorii este de nouã ani. Reþeaua
ºcolarã acoperã toatã þara. ªcolile
generale sunt de obicei subordonate
autoritãþile locale, cu excepþia câtorva ºcoli particulare. Guvernul contribuie la finanþarea tuturor ºcolilor.
Pentru copii, învãþãmântul ºi materialele necesare studiului sunt gratuite. În plus, copiii primesc o masã
caldã gratuitã pe zi. Ca regulã, transportul este organizat de furnizorul
de educaþie pentru distanþe mai
mari de 5 kilometri. În Finlanda
sunt aproximativ 4.300 ºcoli generale. Copiii cu dificultãþi de învãþare
primesc ajutor suplimentar pentru
învãþare faþã de cursurile normale.
Începând cu 1997, autoritãþile din
educaþie sunt responsabile pentru
educaþia tuturor copiilor, inclusiv
pentru cei cu handicap profund de
dezvoltare. Scopul este de a integra
cât mai mult învãþãmântul pentru
cei cu nevoi speciale în ºcolile obiºnuite, dar existã ºi cazuri în care învãþãmântul separat pentru nevoi
speciale este util. Majoritatea ºcolilor din sectorul primar sunt ºcoli
de stat. ªcolile din învãþãmântul
secundar superior sunt de asemenea
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susþine teste de competenþã pentru a
obþine calificãri iniþiale, avansate sau
specializate. Formarea iniþialã este
disponibilã în instituþii profesionale
ºi în formarea prin ucenicie.

Învãþãmântul ºi formarea profesionalã sunt în cea mai mare parte
instituþionale. Învãþãmântul profesional iniþial este organizat în instituþii de învãþãmânt (numit ºi formare profesionalã la clasã) ºi sub forma
formãrii prin ucenicie (numit ºi sistem dual). Primul se desfãºoarã, de

rea practicã dureazã cel puþin ºase
luni. ªcolile de stat sunt gratuite,
majoritar finanþate de autoritãþile
locale. Orice absolvent al ºcolii profesionale poate continua studiul domeniului în universitãþi ºi politehnici. Posibilitatea de instruire într-o
companie, aºa-zisa formare prin
ucenicie, s-a dezvoltat doar în ultimii ani ºi s-a extins treptat. Totuºi,
proporþia din totalul formãrii profesionale se situeazã între trei ºi cinci
procente. Formarea profesionalã în
companii este reglementatã prin
lege. Formarea prin ucenicie implicã
existenþa unui contract de angajare
pe perioada instruirii între furnizorul de formare, angajator ºi anga-

obicei, în ºcoli de specialitate pentru
anumite sectoare. Elevii care au
finalizat învãþãmântul obligatoriu
aleg una din formele de instruire de
bazã în primul an, dar nu trebuie sã
ia o decizie în privinþa specializãrii
decât în anul al doilea. Formarea
profesionalã iniþialã dureazã trei
ani. Ministerul Educaþiei monitorizeazã calitatea formãrii profesionale, iar responsabilitatea revine
Consiliului Naþional al Educaþiei.
Orarul cuprinde materii de specialitate ºi materii generale obligatorii.
La materiile de specialitate ºi generale se adaugã ºi formarea practicã
(plasamente în companii). Forma-

jat. Acest tip de instruire se desfãºoarã în paralel cu munca. Este, de
asemenea, posibilã obþinerea unei
calificãri pe baza unui test practic de
competenþe, prin care elevii pot demonstra cã deþin abilitãþile ºi cunoºtinþele necesare pentru o anumitã
ocupaþie. Existã peste 200 de furnizori de educaþie ºi formare profesionalã: jumãtate din ei sunt instituþii publice, cealaltã jumãtate o reprezintã furnizorii privaþi de educaþie. Educaþia ºi formarea profesionalã sunt cofinanþate de Guvern ºi
autoritãþile locale. Copiii au dreptul
la mese gratuite ºi învãþãmânt gratuit. Adulþii activi pe piaþa muncii pot

centul cadrelor didactice formal calificate era de 90%. Raportul atrage
atenþia asupra scãderii numãrului
de profesori calificaþi în ºcolile
având limba suedezã ca limbã de
predare. Dintre cei aproximativ
20.000 de profesori din învãþãmântul secundar superior, aproximativ
8.000 activeazã în ºcolile secundare
superioare, iar 12.000 în învãþãmântul profesional. În timp ce 91%
dintre profesorii din ºcolile secundare superioare sunt calificaþi, procentul este de doar 73% pentru învãþãmântul profesional. În ceea ce priveºte educaþia adulþilor, doar 55%
dintre profesori posedã calificarea
formalã necesarã. Media de vârstã a
profesorilor este mai micã decât
media naþionalã. 70% dintre profesorii din educaþia de bazã finlandezã
sunt femei, iar procentul este de
40% pentru învãþãmântul secundar
superior. În ultimii ani s-a înregistrat o creºtere a numãrului femeilor
cadre didactice atât în învãþãmântul
de bazã, cât ºi în cel secundar superior. Studiile finlandezilor aratã cu
claritate necesitatea ca profesorii sã
fie conºtienþi de schimbãrile produse asupra mediului lor de lucru, precum ºi necesitatea ca aceºtia sã îºi
dezvolte programa ºi perspectiva de

majoritar subordonate autoritãþilor
locale. Dreptul de a înfiinþa ºcoli ºi
instituþii de învãþãmânt private este
stabilit prin lege. Existã un numãr
mic de ºcoli particulare care aparþin
unor organizaþii educaþionale. Aproape toate ºcolile private primesc ajutor financiar de la stat.

Formarea profesionalã

Certificatul TIKAS
Findalndezii pun foarte mare accent ºi pe educaþia persoanelelor cu dizabilitãþi. Sistemul pedagogic de formare Tikas reprezintã o oportunitate de învãþare pentru persoanele cu nevoi speciale care doresc sã dobândeascã cunoºtinþe de bazã în domeniul TIC. Prin intermediul acestui sistem se oferã asistenþã instituþiilor educaþionale, asociaþiilor ºi organizaþiilor care furnizeazã formare în aceastã materie studenþilor cu nevoi speciale, prin adaptarea echipamentelor caracteristice. De asemenea, Tikas se dovedeºte extrem de util ºi
pentru persoanele în vârstã, persoanelor poliglote ºi imigranþilor. Certificatul
Tikas, acordat de The Finnish Association on Intellectual and Developmental
Disabilities, este structurat, în funcþie de gradul de dificultate, în trei niveluri.
În nivelul 1 se dobândesc aptitudinile de bazã, în nivelul 2 sunt extinse aceste aptitudini, iar în nivelul 3 sunt dobândite aºa-numitele aptitudini speciale.
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Nivelul de calificare al
profesorilor finlandezi
Raportul „Indicatori cantitativi
pentru educaþie 2005“, publicat în
2006, a scos în evidenþã faptul cã
85% dintre cadrele didactice din
învãþãmântul de bazã finlandez
posedã calificarea formalã necesarã
exercitãrii acestei profesii. Deºi cifra
reprezintã o îmbunãtãþire faþã de situaþia din 2002, este semnalat uºorul regres faþã de 2005, când pro-

lucru în mod corespunzãtor. „Cea
mai importantã aptitudine a cadrelor didactice implicate în activitatea
de dobândire a cunoºtinþelor este ca
ele însele sã analizeze în permanenþã schimbarea suferitã de mediul lor

Cheia succesului la
evaluãrile PISA
Raportul Institutului pentru
Cercetare în Domeniul Educaþiei
identificã drept puncte forte ale
ºcolilor finlandeze calitatea profesorilor, eficienþa predãrii ºi calitatea uniformã a educaþiei.
Drept puncte slabe sunt semnalate scãderea gradului de folosire
a tehnologiilor informaþiei în
ºcoli ºi dotarea insuficientã a bibliotecilor ºcolare. Elevii finlandezi au avut printre cele mai
bune rezultate în toate domeniile
evaluate de testele PISA: matematicã, ºtiinþe, competenþe de
citire ºi rezolvarea problemelor.
Aceastã realizare spectaculoasã
se bazeazã, în particular, pe performanþele bune ale elevilor
medii sau „slabi“. Nivelul bun al
elevilor finlandezi „slabi“ este reflectat ºi de numãrul mic al elevilor cu acest tip de competenþe:
doar 7% dintre elevii finlandezi
au competenþe slabe la matematicã (media OECD fiind de 21%)
ºi doar 6% au competenþe slabe
de citire (media OECD fiind de
19%). Succesul finlandez în testele PISA poate fi explicat de
principiile educaþiei comprehensive: oportunitãþi egale indiferent de domiciliu, sex, situaþia
economicã sau limba maternã,
accesibilitatea educaþiei în toate
regiunile, lipsa separãrii claselor
în funcþie de sex, gratuitatea educaþiei, educaþie de bazã comprehensivã ºi neselectivã, administrare flexibilã, îmbinând centralizarea cu implementarea localã,
modalitate de lucru interactivã ºi
cooperativã la toate nivelurile,
încurajarea parteneriatelor, sprijin individual pentru elevi, evaluare orientatã cãtre dezvoltarea
personalã, fãrã testãri sau clasamente, respectiv profesori înalt
calificaþi ºi dispunând de un grad
înalt de autonomie.
de lucru, sã o vadã în perspectivã
comparativ cu propriile lor posibilitãþi realiste ºi sã stabileascã exact
care dintre aceste schimbãri ºi care
dintre consecinþele acestora sunt
cele mai importante în termenii propriei lor activitãþi. Aceasta înseamnã
cã a fi pregãtit sã renunþi la trecut
este cel puþin la fel de important ca ºi
a fi capabil sã exploatezi cele mai recente cunoºtinþe în dezvoltarea muncii tale proprii“, se aratã în raportul
„Cadrele didactice în 2010: proiectprognozã de studiu al necesitãþilor de
formare iniþialã ºi continuã a cadrelor didactice (OPEPRO)“.
 ALIN BRATU
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Fraudarea tezelor,
în proporþie de peste
50%

 MIRELA DALAIS

În urma mesajelor primite pe
site ºi a semnalelor trase din nou de
mass-media, Agenþia de Evaluare ºi
Asigurare a Calitãþii Educaþiei aduce
noi dovezi privind fraudarea tezelor
unice, concluzia fiind cã s-a copiat în
proporþie de peste 50%, deci mai
mult decât s-a anticipat.
Noile dovezi care sprijinã fãrã
echivoc ideea cã la tezele cu subiect
unic s-a copiat masiv face ca principiul privind admiterea pe baza notelor obþinute sã devinã o minciunã tot
mai mare. Avalanºa dovezilor nu
face decât sã îi dezavantajeze pe elevii buni, deci cei care nu au copiat
riscã sã piardã locul pe care altfel
l-ar fi meritat dacã ministrul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nu s-ar
fi încãpãþânat sã susþinã aceastã metodã de admitere în învãþãmântul
liceal ºi profesional.

10 cu repetiþie
Agenþia de Evaluare ºi Asigurare
a Calitãþii Educaþiei (AEACE) prezintã noi dovezi vizavi de modul incorect în care s-au desfãºurat tezele
cu subiect unic. Mai direct spus, cã
s-a copiat masiv ºi admiterea din
aceastã varã va fi compromisã ºi va fi
pigmentatã de tot felul de sandaluri
ºi nemulþumiri. ªi, pentru cã autoritãþile din domeniul educaþiei par sã
ignore cu desãvârºire semnalele trase, foarte mulþi inspectori ºcolari
evitã sã vorbeascã despre acest subiect. Mai mult, anunþã cã abia în
varã se vor face publice tranºele de
medii pe ºcoli. Dacã s-ar fi fãcut publice acum, ar fi constituit un barometru foarte clar asupra corectitudinii sau nu a tezelor unice. Aºa, se
pare cã se ascunde voit sub preº marea pãcãlealã a tezelor unice. Altfel,
este greu de înþeles ºi explicat logic
cum, la ºcoli care ani la rând au fost
în coada clasamentului privind rezultatele ºcolare, acum la tezele unice sã fie doar note peste 7. Un astfel

Pe lângã faptul cã s-a copiat fãrã
ruºine, însãºi metodologia pe baza
cãreia s-au susþinut tezele are o sumedenie de scãpãri voite sau, pur ºi
simplu, accidentale. În primul rând,
în lipsa unui catalog foarte bine controlat ºi securizat, notele la tezele
unice se pot modifica ulterior. În al
doilea rând, existã posibilitatea ca,
dupã prima corectare, unele teze sã
fie completate ºi, practic, dupã contestaþii, nota poate creºte simþitor.
În condiþiile în care sunt asemenea
scãpãri ale metodologiei, unii pãrinþi vor încerca toate metodele sã
salte nota copiilor lor, acþiune care,
din pãcate, se face în detrimentul
celor care au învãþat cinstit.

sionalismul ºi necinstea. ªcoala
româneascã a preluat ºi dezvoltã
cea mai urâtã faþã a României postdecembriste – corupþia, înºelãtoria,
ºmechereala. Ce sã-i rãspunzi unui
elev de 13, 14 ani, când te întreabã
de ce el, care te-a ascultat ºi n-a
copiat, a luat nota 6, iar colegul,
care a furat, a luat nota 10? Deja
cred cã problema dramaticã nu mai
este cea a elevilor, pe care pãrinþii ºi
dascãlii îi învaþã sã fure, ci a elevilor
care se încred în ceea ce le spun
pãrinþii ºi unii dascãli, care mai au
încã un sistem de valori. Fiindcã
nimic, dar nimic nu este mai odios
decât un dascãl care schilodeºte
mintea ºi sufletul unui copil. Din
nefericire, se pare cã numãrul acestora a depãºit masa criticã, ceea ce e
cu adevãrat un dezastru.“
Dupã cum spun unele voci, teze
la matematicã, geografie, limba si
literatura românã, cu evidente semne particulare de identificare, s-au
întors de la centrul de evaluare, Colegiul Naþional „Alexandru Odobescu“ din Piteºti, falsificate prin modificãri vizibil operate asupra conþinutului redactat. Suspecþi de a fi
implicaþi în acele, sã spunem direct,
fraude sunt pãrinþi ai elevilor ºcolii
cu influenþe în diverse medii, profesori, inspectori, profesori evaluatori
etc. Cu alte cuvinte, influenþe de
peste tot.

Minciunã, furt ºi corupþie

Note la ºablon

Semnalele fãrã echivoc i-au determinat chiar ºi pe unii pãrinþi sã ia
atitudine. Un exemplu în acest sens
îl constituie Comitetul de Pãrinþi de
la ªcoala Generalã nr. 11 „Mihai
Eminescu“ din Piteºti, care, printre
altele, spune: „Minciuna, furtul ºi
corupþia s-au întins pe tot sistemul
de învãþãmânt românesc, iar efortul
de a ne reveni este uriaº. Aceasta
pentru cã unii domni ºi unele
doamne profesoare, dascãli pe care
i-am privit ca pe cel mai important
corp de elitã al intelectualitãþii
româneºti, ºi-au probat neprofe-

Nici în judeþul Bistriþa-Nãsãud
rezultatele la teze nu au fost cele aºteptate, în unele locuri fiind aproape
trase la ºablon. De exemplu, la ªcoala Generalã din localitatea Sita, toþi
cei trei elevi de clasa a VIII-a care au
susþinut teza la românã au luat nota
8, în timp ce la Colegiul Naþional
„George Coºbuc“ din Nãsãud toþi cei
40 de elevi de clasa a VIII-a au luat
note peste 8 la teza la românã. Inspectorul ºcolar promite cã profesorii care se dovedeºte cã i-au lãsat pe
elevi sã copieze vor fi sancþionaþi.
Numai cã pânã acum nu s-a dovedit

de exemplu este cel al ªcolii nr. 1 din
localitatea Corbu, judeþul Constanþa. La respectiva unitate de învãþãmânt, de exemplu, la teza la geografie, din cei 13 elevi 12 au luat nota
maximã. Altfel spus, România începe sã aibã genii peste genii, ceea ce
este, evident, ilogic ºi fãrã suport
real. Un alt exemplu îl reprezintã
Colegiul „A. T. Laurian“ din Botoºani. Aici, din cei 37 de elevi de clasa
a VIII-a care au susþinut teza la disciplina la alegere, 25 au obþinut nota
10, deci 67 % din total, patru au primit nota 9, ºapte s-au ales cu nota 8
ºi doar un elev a luat nota 7.

Metodologie cu scãpãri

pe nicãieri cã unii dascãli i-au ajutat
masiv pe elevi sã copieze, deci în lipsa probelor nici nu poate fi vorba de
sancþiuni.
Un alt pãrinte din Mureº, dezamãgit cã respectivul judeþ nu se regãseºte în „harta“ întocmitã de
AEACE, afirmã cã ºi pe acolo s-a
copiat masiv. „Mã încearcã o revoltã
ca ºi pãrinte al unui copil care s-a
prezentat cinstit la teze, mã încearcã
o revoltã la adresa acelor profesori
care au lãsat clase întregi sã copieze
ºi aº vrea sã invit inspectoratul ºcolar Mureº sã facã o analizã atentã ºi
a rezultatelor de aici. Mãcar de ar fi
vorba de cazuri izolate, dar e vorba
despre clase întregi în care au luat
note de 10 cel puþin jumãtate dintre
copii, inclusiv cei care au avut ºi note
de 4 la materiile respective. Începeþi
o anchetã, altfel riscaþi sã puneþi cinstea ºi valoarea la zid definitiv. Sau
aste se vrea promovat?“

O altã ºmecherie
Dovezile prezentate de AEACE,
care primeºte pe site tot mai multe
sesizãri privind fraudarea tezelor
unice, au adus în discuþie ºi Capitala.
Pãrinþii elevilor de la liceele „George
Coºbuc“ ºi „Miguel de Cervantes“
sunt deja îngrijoraþi pentru admiterea din acest an. În baza notelor obþinute la teze, majoritatea de 7 ºi 8,
considerate normale pentru liceele
bune, aratã cã pe aici nu s-a copiat.

În schimb, la multe ºcoli de cartier
notele obþinute sunt umflate. Dupã
cum susþine profesorul Gheorghe
Rãdulescu, secretarul general al
AEACE, pentru contracararea efectului devastator pe care îl vor avea
notele mai mici la teze, care au fost
obþinute de elevi din unitãþile unde
nu s-a copiat, profesorii încearcã sã
„dreagã busuiocul“. Cu alte cuvinte,
au început sã le creascã notele la
oral, deci sã ridice media generalã.
Prin respectiva metodã, se doreºte o
egalizare a ºanselor elevilor care nu
au copiat la teze, deci sã nu fie dezavantajaþi faþã de colegii lor de la ºcolile în care au fost lãsaþi sã copieze. Evident, nici aceasta nu este o
metodã ortodoxã, pânã la urmã fiind
vorba doar de un alt fel de înºelãtorie.
„Din surse confidenþiale, pot sã
spun cã notele la teze în Capitalã
sunt umflate în proporþie de 50%
sau chiar peste. Acest procent depãºeºte chiar ºi evaluarea noastrã iniþialã, pe care am aproximat-o la 3540% la nivel naþional. Toate dovezile
care curg aratã încã o datã cã ministrul Cristian Adomniþei a greºit în
mod grav atunci când a ales aceastã
metodã de intrare în liceu. Ceea ce
este mai grav este cã persistã în
greºealã ºi nu încearcã sã facã
schimbãrile care mai sunt posibile“,
spune profesorul Gheorghe Rãdulescu.

Plângere penalã împotriva ministrului Educaþiei
Trebuie spus cã Agenþia de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii în Educaþie
(AEACE) a depus la Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, pe 1 februarie, o plângere penalã împotriva ministrului Educaþiei Cristian Adomnitei,
acuzându-l de abuz în funcþie împotriva intereselor publice ºi de neglijenþã în
serviciu. Plângerea fãcutã de AEACE are la bazã problemele care au apãrut în
ruma tezelor unice, care afecta într-o mare mãsurã admiterea la liceu.
AEACE spune cã OM 1867/31.08.2007, referitor la admiterea în învãþãmântul liceal ºi profesional pentru anul ºcolar 2008-2009, nu întruneºte condiþiile de legalitate. De asemenea, notele mai mari de 9,51 ºi mai mari de 4,51
nu pot fi modificate prin contestaþii, care opereazã doar dacã mãrirea de notã
este mai mare de 0,5 puncte. Astfel elevii cu 9,51 nu-ºi pot mari notele, necesare la liceele foarte bune, în care diferenþa între admiºi ºi respinºi este uneori de ordinul sutimilor.
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Cele cinci profiluri ale elevilor ºi studenþilor

Aproape 30% dintre tineri
sunt influenþaþi de familie
 MIRELA DALAIS

Agenþia de publicitate Leo Burnett în colaborare cu D&D Research
au analizat tinerii din marile oraºe
ale României pentru a vedea ce le
place ºi ce atitudine au faþã de bani,
îmbrãcãminte, tehnologie ºi gadgeturi. Concluzia este cã tinerii români
reprezintã o categorie foarte eterogenã. În timp ce unii pot fi gãsiþi
luând cina împreunã cu familia ºi alþii pregãtindu-ºi programul pentru a
doua zi, la aceeaºi orã unii tineri
aleargã dupã reducerile de la Mall,
iar alþii au început sã petreacã de la
prânz. Potrivit studiului, elevii ºi
studenþii cu vârsta între 16 ºi 24 de
ani din marile oraºe, cu o populaþie
de peste 100.000 de locuitori, se împart în cinci categorii – „tinerii de
modã veche“ – 29,7%, „ambiþioºii
calculaþi“ – 19,2%, „pesimiºtii confuzi“ – 17,2%, „oportuniºtii“ – 15,8%
ºi „rebelii de cartier“ – 17,9%. Evident, catalogarea nu este garantatã
ca fiind 100% exactã, ci s-au avut în
vedere tendinþele dominante, de
unde ºi cele cinci categorii rezultate.
Studiul este bun atât pentru pãrinþi
cât ºi pentru profesori, care pot astfel sã-ºi înþeleagã mai bine copiii
respectiv elevii de la clasã.

Conservator ºi serios
Prima categorie, cea în care au
fost încadraþi cei mai mulþi tineri
analizaþi, deci 29,7 %, o constituie
cea a tinerilor de „modã veche“. Tânãrul din aceastã categorie este conservator ºi serios în mai toate aspectele vieþii sale. Îndeosebi în viaþa
profesionalã ºtie cã dacã va munci
cu rãbdare va reuºi. Nu preia modele
din tabloide, talk-show-uri sau din
rândul vedetelor gonflate mediatic,
comparându-se doar cu cei din jur,
cu persoane reale. O altã trãsãturã a
acestui tip de tânãr este aceea cã se
aflã puternic sub influenþa familiei,
pe care o respectã ºi de care ascultã.
De asemenea, are o mare admiraþie
pentru cei care au reuºit corect, prin
inteligenþã ºi muncã ºi nu priveºte
deloc cu ochi buni manifestãrile superficiale ºi ostentative. Þinând cont
de aceste trãsãturi, tânãrul de „modã veche“ nu ºi-ar ruga niciodatã pãrinþii sã îi gãseascã o slujbã, plãcându-i sã munceascã, sã se întreþinã
singur ºi sã îºi gestioneze economicos banii. Nu îi place cã arunce banii
pe nimic, mai ales pe distracþie, singura excepþie fiind fãcutã doar atunci
când este vorba de lucruri pe care le
considerã de calitate. Nu este disperat dupã moda cumpãrãturilor iar
relaþia cu mãrcile este foarte simplã
– are multe aºteptãri ºi le doreºte pe
cele serioase, de încredere ºi care sã
nu îl dezamãgeascã. Aceleaºi atribute se regãsesc ºi în viaþa sentimentalã, care este stabilã ºi previzibilã.
Concret, are o prietenã de mult
timp, cu care îºi face planuri de cãsã-

februarie

torie ºi de întemeierea unei familii
într-o bunã zi. Trebuie subliniat cã
aproape douã treimi din aceastã categorie o constituie de fapt tinerele,
deci persoanele de sex feminin.

Prea matur
pentru vârsta sa
A doua categorie, cea a tânãrului
ambiþios calculat, se caracterizeazã
prin faptul cã este deja prea matur
pentru vârsta sa. Ambiþiosul calculat
ºi-a planificat deja viitorul ºi, pentru
a-ºi atinge obictivele pe care ºi le-a
stabilit, lucreazã deja în acest sens.
Se remarcã printr-un pronunþat spirit întreprinzãtor ºi simte cã ºi-a luat

CONSERVATOR

OPORTUNIST
viaþa în propriile mâini. Este plin de
optimism, este încrezãtor în el ºi în
viitor, în general, nu se gândeºte sã
plece din þarã ºi vrea sã continue
ceea ce a început aici. La fel ca tânãrul de „modã veche“, lucreazã ºi se
întreþine singur. Pentru independenþa financiarã, însã, ambiþiosul
calculat a plãtit cu viaþa personalã ºi
cu timpul liber. Cu toate cã acceptã
cã a renunþat la distracþie în favoarea muncii, aceastã categorie de tineri încearcã sã îºi regãseascã echilibrul între viaþa personalã ºi cea profesionalã, sperând ca într-o zi sã aibã
o afacere. În privinþa brand-urilor,
„ambiþiosul calculat“ cautã, de regulã, ceea ce îl reprezintã. ªi pentru cã
mãrcile au o influenþã serioasã, chiar

prinzãtor, „pesimistul confuz“ se
adapteazã destul de greu la locul de
muncã, shimbând slujbe în mai
multe domenii ºi mai toate dezamãgindu-l. Toate aceste caracteristici
îl fac pe tânãrul din aceastã categorie
sã fie relaxat ºi resemnat, ceea ce se
traduce în final ºi în comportamentul
sãu de consum, anume cã trãieºte din
banii pãrinþilor. Cheltuieºte banii
impulsiv ºi nu reuºeºte deloc sã facã
economii, nici mãcar pentru a-ºi
cumpãra un obiect foarte dorit, cum
ar fi un telefon mai scump, de exemplu. În privinþa timpului sãu liber,

REBEL

Înfocatul de manele

ºi despre ceilalþi îºi formeazã pãrerea bazându-se pe brand-urile pe
care aceºtia le folosesc.

Negativist faþã de ºcoalã
„Pesimistul confuz“, a treia categorie de tineri români, are o atitudine
scepticã ºi negativistã faþã de ºcoalã,

2008

societate ºi viitor, fiind mai degrabã
autodidact. Având în vedere scepticismul ºi negativismul, manifestã ºi
un puternic sentiment de neîncredere în forþele sale ºi nu prea ºtie
ce sã facã în viaþã. În consecinþã,
având în vedere nehotãrârea, lipsa
competitivitãþii ºi a spiritului între-

Materialist ºi libertin
În fine, rebelul „de cartier“ se caracterizeazã prin materialism ºi libertinism, care ascultã hip-hop ºi îºi
face un obicei din a nega tot ceea ce
implicã reguli ºi autoritate. Este mereu în cãutarea distracþiei ºi banilor

PESIMIST

„pesimistul confuz“ se împarte între
pasiunile sale, cumpãrãturi ºi prieteni. O altã caracteristicã a sa este cã
stã mult pe internet, din dorinþa de a
fi mereu la curent cu ceea ce se întâmplã ºi foarte multe nopþi le petrece pe
„mess“. Referitor la branduri, aceastã
categorie este cea mai puþin sensibilã,
mãrcile atrãgându-i atenþia mai ales
când îl dezamãgesc ºi, în consecinþã,
le evitã în viitor.

PROFESIONIST

pentru a putea traduce în practicã
respectivele dorinþe, fructificã toate
oportunitãþile ºi toate „combinaþiile“
care îi pot aduce bani. Pentru cã îi
permit sã fie în legãturã permanentã
cu „tovarãºii“, este pasionat de internet ºi tehnologie. La stilul de viaþã
abordat, evident cã încã trãieºte din
banii pãrinþilor, pe care îi cheltuieºte
imediat. De altfel, majoritatea banilor de care dispune se duc pe distracþie ºi pe haine. ªi pentru cã a venit vorba de haine, aceastã categorie
de tineri considerã cã hainele spun
mult despre un om ºi, mai ales, câþi
bani are ºi ce poate. Pentru cã îi definesc personalitatea în faþa celorlalþi, „oportunistul“ are brand-uri
preferate cãrora le rãmâne fidel
timp îndelungat ºi sunt importante
pentru el cât timp sunt ºi uºor de
recunoscut de ceilalþi. Cu toate acestea, publicitatea nu îl intereseazã ci,
dimpotrivã, mai mult îl enerveazã.

„Oportunistul“, cea de-a patra
categorie, este un fan înfocat al manelelor, o þine din petrecere în petrecere ºi singurele sale dorinþe sunt
distracþia ºi a face bani. Disperat sã
îºi trãiascã viaþa, nu apucã niciodatã
sã se gândeascã la o eventualã carierã, astfel cã nu are o imagine clarã
despre viitorul sãu. Deºi ºtie cã trebuie sã câºtige bine, nu concepe sã
depunã un efort susþinut. Astfel, îºi
vede de distracþie ºi de prieteni ºi

ºi face din convingerile sale un stil de
viaþã pe care îl afiºeazã nonºalant nu
doar prin gesturi, ci ºi prin îmbrãcãminte. Pentru cã se fereºte în mod
constant de constrângeri, „rebelul de
cartier“ nu este ºi nu vrea sã fie angajat. Totuºi, sperã ca într-o zi sã „învârtã“ o afacere. Considerându-se un
„jucãtor“, crede cã pentru a câºtiga
trebuie sã îþi asumi constant riscuri
astfel cã vrea sã experimenteze cât
mai mult. Ca stil de consum, „rebelul de cartier“ este mai degrabã impulsiv, cea mai mare parte din bani
cheltuind-o pe distracþie, gadget-uri
ºi haine. Deºi de regulã nu se „îndrãgosteºte“ de brand-uri, le apreciazã
doar în mãsura în care îºi fac treaba
ºi spun ceea ce trebuie despre el. Mai
pe scurt, apreciazã brandu-urile
doar atâta timp cât îi reprezintã atitudinea ºi valorile în faþa celorlalþi.
Majoritatea tinerilor din aceastã
categorie sunt de sex masculin ºi au
sub 20 de ani.
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