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nivelul standardelor europene
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Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“ a reuºit sã devinã una dintre cele mai cãutate instituþii de învãþãmânt
superior din România. Pentru a afla care este cheia succesului, am rugat-o pe doamna prof. dr. Corina Dumitrescu,
rectorul acestei instituþii, sã ne facã o prezentare a universitãþii.
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Note foarte mari la tezele
cu subiect unic

Tezele cu subiect unic din acest an au dus din nou la discuþii interminabile ºi la
scandaluri. În principal, directorii ºi profesorii de la liceele de elitã s-au plâns de
numãrul mare de elevi care au obþinut note foarte mari.
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Anul ºcolar 2008 – 2009
Ministerul Educaþiei a realizat proiectul privind
structura anului ºcolar viitor. Astfel, elevii vor
începe ºcoala luni, 15 septembrie. În perioada 27
octombrie – 2 noiembrie, elevii din învãþãmântul
primar ºi preºcolarii vor avea o vacanþã. Vacanþa
de iarnã este programatã pentru perioada 20
decembrie 2008 – 4 ianuarie 2009. Cursurile vor
reîncepe luni, 5 ianuarie 2009 ºi se vor încheia
vineri, 30 ianuarie 2009, când elevii vor intra în
vacanþa intersemestrialã, care se va încheia la 8
februarie 2009. Luni, 9 februarie, elevii se vor reîntoarce la cursuri, în al doilea semestru. De sâmbãtã, 11 aprilie, pânã vineri, 20 aprilie, aceºtia vor
fi în vacanþa de Paºte. Cursurile vor fi reluate la
21 aprilie ºi se vor încheia la 12 iunie. Vacanþa de
varã va începe la 13 iunie ºi se va încheia la

România va fi gazda Conferinþei Regionale
Europene UNESCO pentru învãþãmânt superior.
Conferinþa Regionalã Europeanã a Învãþãmântului
Superior se va desfãºura în perioada 22-24 martie
2009. Agenda evenimentului va conþine teme precum accesul, valorile, calitatea ºi competitivitatea
în învãþãmântul superior.
Conferinþa Regionalã UNESCO are ca obiectiv
pregãtirea Conferinþei Mondiale a Învãþãmântului
Superior, programatã în intervalul 6-8 iulie 2009,
la sediul UNESCO din Paris. La acest eveniment
major, desfãºurat o datã la 10 ani, vor fi invitaþi
reprezentanþi ai învãþãmântului universitar din
toate statele membre ONU.

PREMIANT

Elevii români au cele mai scãzute performanþe în materie de citit din întreaga Uniune Europeanã, iar rata tinerilor
care îºi întrerup studiile, dupã terminarea gimnaziului, plaseazã
România între primele cinci state
europene ce se confruntã cu abandonul ºcolar timpuriu. Potrivit unui
proiect de raport întocmit, anul acesta,
de Consiliul Europei ºi Comisia
Europeanã, 53% dintre elevii români, în
vârstã de 15 ani, au competenþe de
lecturã scãzute, procent de peste douã
ori mai mare decât media UE (24%). Cu
excepþia Bulgariei, care se plaseazã pe
locul imediat urmãtor, cu 51%, restul
statelor din fostul bloc comunist au
rezultate mult mai bune decât
România, Cehia înregistrând 24%,
Ungaria – 20%, iar Polonia – 16%.

Profesorii cer înlocuirea cretei
cu markerul

Ce spun forumiºtii:

România, gazdã pentru
Conferinþa UNESCO pentru
învãþãmânt superior
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Abandon ºcolar peste
media europeanã

Un sondaj efectuat printre profesorii care acceseazã site-ul
forum.portal.edu.ro a scos la ivealã cã mulþi profesori au alergie de la
praful de cretã care îl înghit involuntar în fiecare zi. Cadrele didactice
cer ministerului sã schimbe tablele ºi sã înlocuiascã creta cu
markerul. Din cei 64 de respondenþi, 56 vor sã scrie cu markerul ºi
numai 8 cu creta.

13 septembrie 2009. Elevii claselor a VII-a ºi
a VIII-a vor susþine tezele pe primul semestru pânã
la 19 decembrie 2008, iar pe semestrul al doilea,
ultima tezã va fi susþinutã, cel târziu pânã la
15 mai 2009.



Lotul olimpic de chimie a obþinut o
medalie de aur ºi trei de bronz la cea
de-a 42-a ediþie a Olimpiadei

gândeºti cã sporul de praf îl ia numai
bibliotecarul...

Anasu77ro: Sunt de acord sã se
schimbe! Sunt anumite tipuri de cretã care
îmi provoacã alergie. Trebuie fãcut ceva! Nu
cred cã de la minister se vor aloca bani
pentru asta, tot la nivelul ºcolilor e soluþia. În
mod sigur sunt ºcoli care au trecut deja la un
alt nivel.
Phzsalis: Eu sunt alergicã la praful de
cretã; de douã ori anul acesta mi s-a
întâmplat sã am crize de rinitã din cauza lui.
Nu-mi fac speranþe cã ºcoala ar schimba
tablele negre prea curând...
Mie mi-ar plãcea ca fiecare profesor sã
aibã clasa lui ºi sã fie elevii cei care sã
schimbe clasa la fiecare orã. Dacã ar fi aºa,
aº avea grija sã-mi iau whiteboard ºi markere
ºi o groazã de alte materiale pe care sã le
folosesc la ore.
Caius_luca: Alergia se manifestã din ce
în ce mai des prin tuse, mi-am fãcut ºi raze ºi
mi-a zis medicul cã se cam vãd efectele
scrisului cu creta. Sper sã se înlocuiascã în
viitorul apropiat aceastã metodã. ªi când te
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Patru medalii la Olimpiada
Internaþionalã
de Chimie „D. Mendeleev“

Cadrudid: Aºa e! Am cam terminat cu
chimia, dar, din câte mi-aduc aminte, creta e
carbonat de calciu. Cu toate astea, dragi
colegi, ne pândeºte silicoza!
Larry_pass82: La noi la ºcoala sunt table
de lemn, doar o singurã clasã are tablã de
sticlã. Deocamdatã... nici nu îndrãznim sã
visam la cele cu marker... sau... digitale... dar,
nu se ºtie niciodatã.

Internaþionale de Chimie „D.
Mendeleev“, desfãºuratã în perioada
27 aprilie – 4 mai 2008, la Taºkent
(Uzbekistan). Medalia de aur a fost
câºtigatã de Vlad Alexandru Puºcaºu,
elev în clasa a XI-a la Colegiul Naþional
„Vasile Lucaciu“ din Baia Mare.
Medaliile de bronz au fost adjudecate
de Ioana Aron (clasa a XII-a, Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul“ din Ploieºti),
respectiv Ioana Teodora Tofoleanu ºi
Ruxandra Barzan, ambele în clasa a
XII-a la Liceul Teoretic „Ovidius“ din
Constanþa. Aceastã competiþie, la care
România participã pentru a cincea
oarã, a reunit, în acest an, 85 de elevi
din 17 þãri. Concursul a constat în trei
probe a câte 5 ore, douã probe
teoretice ºi o probã practicã.

Addia: Aþi încercat un whiteboard?
Probabil cã nu, altfel nu l-aþi dori! Am avut
parte de aºa ceva în facultate ºi m-a dezamãgit. Degeaba scrii cu markere speciale,
sunt probleme cu vizibilitatea (culorile sunt
destul de transparente), cu uºurinþa scrierii
(marker-ul alunecã ºi e mai greu de controlat)
ºi cu ºtergerea lor (curãþarea nu e completã,
iar dacã ai folosit din greºealã marker permanent, tabla e compromisã). Poate tabla digitalã sã fie de dorit... Pânã una-alta folosesc la
ºcoalã un tip îmbunãtãþit de tablã
tradiþionalã, pe care creta aderã bine.

REPETENT
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CRISTIAN ADOMNIÞEI

CRISTIAN ADOMNIÞEI

Cu toate cã a fãcut
nenumãrate gafe ºi a dat
peste cap sistemul
educaþional, Cristian Adomniþei
reuºeºte sã pãcãleascã
partidul sã-l þinã
în fruntea învãþãmânului

Prin simpla s-a prezenþã,
Ministrul Adomniþei a reuºit sã
distrugã ºi ultima brumã de
simpatizaþi PNL din unitãþile de
învãþãmânt ºi sã facã de râs
PNL-ul în capitala Moldovei

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

ºi în cel mai scurt timp
posibil o sã te contactãm.
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Campania electoralã
ºi ºcoala
Campania electoralã de luna trecutã nu a ocolit ºcoala.
Candidaþii la primãrie, la consiliile judeþene ºi la cele locale
au încercat zeci de metode pentru a-i atrage pe profesori de
partea lor. Astfel, candidaþii s-au folosit de tot arsenalul
pentru a mai câºtiga câteva voturi. Au apãrut tichete-cadou
ºtanþate cu numele primarului care mai voia încã un
mandat, au apãrut protocoale încheiate cu sindicatele ºi
multe altele. ªi totul, în condiþiile în care atât ministrul, cât ºi
peste 60 de subalterni din inspectoratele ºcolare au candidat
la diferite funcþii.
În numãrul trecut scriam despre
acordul semant în numele FSLI de
mai multe sindicate afiliate ºi liderii
Alinaþei DA de la acea orã. Spuneam
atunci cã protocolul mai este valabil
ºi la ora actualã chiar dacã PD a ieºit
de la guvernare ºi cã mai sunt ºi alþi
lideri care promit susþinere politicã
în numele sindicatului. Un astfel de
caz s-a descoperit în oraºul Bacãu
din judeþul Bacãu, unde preºedintele sindicatului afiliat la FSLI a
semnat un protocol de colaborare cu
candidatul PNL la funcþia de primar,
prin care reprezentantul sindicaliºtilor îi oferã sprijinul cadrelor didactice. Potrivit unui ziar local, înþelegerea a fost ca Aron Popa sã obþinã
funcþia de director pentru fiul lui Ion
Dobrotã, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“, iar preºedintele SLI
Oneºti sã obþinã, pentru candidatul
PNL la Primãrie, cât mai multe voturi de la profesori… Este cunoscut
deja faptul cã, prin acþiuni politicoliberale, susþinute ºi de Ioan Aron
Popa, fiul domnului Ion Dobrotã a
fost declarat câºtigãtor pentru postul de director la Colegiul ºcolar în
defavoarea profesorului ªaraiman
Vasile.
Un alt caz s-a derulat la Oradea,
unde liderul sindical judeþean Ioan
Þenþ ºi-a declarat public sprijinul lui
ºi al membrilor pe care îi reprezintã
pentru candidatul PSD Dan Matei.
Trebuie spus cã la evenimentul care
a avut loc chiar la sediul local al PSD

au participat ºi alþi lideri sindicali
din alte domenii. Nici ºcolile din
Bucureºti nu au scãpat de campania

electoralã. Astfel, candidatul PNL la
funcþia de primar al Sectorului 6 a
participat la mai multe premieri, cu
toate cã nu erau în atribuþiile lui.
Mai precis, marþi, 20 mai, Inspectoratul ªcolar al Sectorului 6 a premiat cadrele didactice care au obþinut diploma Gheorghe Lazãr.
Distincþiile ºi premiile în bani
au fost oferite de nimeni altul decât
candidatul PNL pentru Primãria
Sectorului 6, Antonel Tãnase, care
nu are nicio treabã cu învãþãmântul, el fiind secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Acelaºi
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Antonel Nãstase a premiat în urmã
cu o lunã ºi olimpicii claselor I-IV,
atunci fiind secondat de actualul
candidat PNL la funcþia de primar
general.
Astfel de cazuri mai mici sau mai
mari ca importanþã s-au întâmplat
în toate judeþele. Chiar ºi înainte de
campania electoralã. Astfel, un candidat la funcþia de primar al municipiului Vaslui a împãrþit elevilor ºi
profesorilor din câteva ºcoli din
municipiu flori ºi ciocolatã cu poza
lui. Deºi Pavel a susþinut cã gestul
sãu a fost unul normal în preajma

sãrbãtorii de 8 martie, reprezentanþii inspectoratului ºcolar au spus cã
astfel de acþiuni sunt ilegale.
Conducerile ºcolilor au adunat
toate cadrele didactice pentru a
primi cadourile candidatului la primãria municipiului. Pe ambalajul
ciocolatei era inscripþionat ºi un termen de valabilitate: 4 ani, cu trimitere clarã la durata unui mandat.
Asta ºi din cauzã cã nimeni nu
aplicã legile în vigoare care prevãd
clar cã nu se face campanie electoralã în ºcoalã. Trebuie spus cã, potrivit unei statistici, nu mai puþin de

70 de inspectori generali ºi inspectori ºcolari au participat în aceastã
campanie electoralã candidând pentru diverse funcþii de primar sau
consilier, asta în condiþiile în care în
aceastã perioadã s-au susþinut tezele
unice pe care inspectorii ar fi trebuit
sã le coordoneze. Acest lucru s-a întâmplat ºi se va mai întâmpla în continuare cât funcþiile de inspectori nu
vor deveni apolitice, iar aceºtia nu
vor fi înlocuiþi în momentul în care
se schimbã culoarea politicã a guvernului.
 VIRGIL CRISTEA
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Scandalul privind subiectele
de Bac s-a amplificat
Proba oralã de limba ºi literatura
românã de la bacalaureat riscã sã se
transforme într-o simplã probã de
comunicare. Cu toate cã Ministerul
susþine cã programa ºcolarã a fost
schimbatã încã din 2003, puþini
profesori s-au aºteptat la aceste
subiecte, iar singurii care vor avea de
suferit sunt elevii, care nu au fost
pregãtiþi pentru o astfel de abordare.
Aceastã schimbare vine sã
demonstreze încã o datã cã
învãþãmântul românesc trece printr-o
perioadã de crizã ºi cã este nevoie
de o strategie clarã care sã nu mai
ofere posibilitatea viitorilor miniºtri sã
decidã dupã bunul plac. Pentru
examenul de anul acesta, situaþia
este clarã: subiectele fãcute de
minister nu se schimbã. Problema se
pune însã ce se va întâmpla anul
viitor, în condiþiile în care foarte
multe organizaþii, dar ºi personalitãþi
au criticat modificãrile Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.
Scandalul privind proba oralã de
limba ºi literatura românã vine dupã
un altul legat de dificultatea
subiectelor la matematicã, scandal
care a dus la modificarea unor
subiecte.

Protestul profesorilor
40 de profesori de limba ºi literatura românã, printre care ºefi de catedrã ºi metodiºti,
au dezbãtut, la ªcoala Centralã din Bucureºti,
marile nereguli legate de organizarea probei
orale pentru limba ºi literatura românã din
cadrul Bacalaureatului din acest an. Cadrele
didactice au cerut oficial eliminarea a 26 de subiecte din cele 100 propuse pentru bac, întrucât acestea nu au „nicio legãturã cu literatura
românã“ ºi pentru cã sunt „fãrã relevanþã esteticã“ ºi fãrã „valoare ideaticã“. Astfel, 16 subiecte (47, 57, 67, 68, 88, 89, 90-100) sunt fãrã
nicio legãturã cu literatura românã, 5 subiecte

(62, 64, 65, 66, 72) fac referire la subliteratura
realist-socialistã, fãrã relevanþã esteticã, iar 5
subiecte (38, 44, 75, 77, 82) sunt fãrã valoare
ideaticã, anoste.
Profesoara Florina Rogalski susþine cã „a
fost deturnat conþinutul examenului de limba
romanã. În loc de limba ºi literatura românã se
va da un examen de comunicare ºi de legislaþie
europeanã“. „Din punct de vedere juridic, un
elev respins la proba oralã poate da în judecatã
MECT, pentru cã a fost verificat la un subiect
neconform cu programa ºcolarã ºi inexistent
în manualele ºcolare. Orice examen este susþinut prin consensualitate între profesorii examinatori ºi subiecþii examinaþi. În acest caz,
profesorii ºi elevii pot respinge examenul oral
la limba ºi literatura românã pentru cã subiec-

Academia Românã
condamnã
modificãrile
Preºedintele Academiei Române, Ionel Haiduc,
ºi acad. Eugen Simion, fost preºedinte al instituþiei,
au calificat drept „absolut regretabilã“ ºi „aberantã“,
scoaterea dintre subiectele de la proba oralã la Limba ºi literatura Românã de anul acesta de la bacalaureat a marilor nume ale literaturii noastre. „Indiferent de ceea ce s-a introdus, mi se pare absolut regretabilã scoaterea marilor scriitori ºi critici literari din programa de bacalaureat. Sper însã cã
se reveni, deoarece, oricât am fi de moderni, nu putem ºterge cu buretele literatura noastrã
clasicã, pentru cã ea ne-a format“, a declarat acad. Ionel Haiduc. ªi mai categoric a fost fostul
preºedinte al Academiei, acad. Eugen Simion s-a declarat „revoltat“ de decizia luatã de ministerul de resort în ce priveºte examenul de bacalaureat. „Eu ar trebui sã fiu mulþumit. Sunt
citat de patru ori, dar cum sã admitem faptul cã doar Grigore Ureche ºi Alecsandri au mai
rãmas în programa de bacalaureat, iar în locul lui Cãlinescu, Vianu, Iorga, Perpessicius ºi
Streinu au fost introduºi niºte Buruianã, Luminiþa Marcu, ori raportul Tismãneanu?“, a precizat Eugen Simion.

tele propuse au dispãrut ca obiecte de studiu“,
a precizat profesoara, care este ºi autoare de
manuale ºcolare. Tocmai din aceastã cauzã,
doamna Rogalski a fost ºi atacatã de conducerea MECT pentru ieºerea publicã, dupã ce, în
prealabil, mai-marii ministerului, în frunte cu
ministrul Adomniþei, au încercat sã facã presiuni asupra cadrului didactic pentru a nu organiza aceastã întâlnire, lucru care ar fi trebuit
sã intre sub incidenþa legii, deoarece dreptul la
asociere ºi la opinie este consfinþit prin legile în
vigoare.
Printre obiecþiile aduse se numãrã ºi faptul
cã epoca Marilor Clasici este apropate inexistentã. Astfel, în urma unei statistici realizate de
profesori, Marii Clasici ºi scriitorii interbelici
majori sunt slab reprezentaþi: din 100 de subiecte sunt doar un text scris de Eminescu, ºi
acela din publicisticã, Ioan Slavici, un text memorialistic, ºi 5 texte de Titu Maiorescu. Ion
Creangã ºi I.L. Caragiale sunt inexistenþi. ªi
epoca interbelicã este slab reprezentatã: E.
Lovinescu cu 4 texte, Lucian Blaga cu un text
eseistic, iar Liviu Rebreanu cu un singur text,
în timp ce 24 de texte „nu au nicio legãturã cu
literatura românã“.
De asemenea, majoritatea textelor nonficþionale propuse spre analiza elevilor au o temã
reluatã în mod obsesiv. Nu mai puþin de 48 se
subiecte din cele 100 propun elevilor relaþia
între Orient ºi Occident, reflectatã în mentalitãþile, istoria ºi în cultura româneascã.
Pe lângã cele 48, mai sunt alte 10 subiecte
despre legislaþia europeanã. 58 de texte îi îndeamnã pe elevii români spre integrarea europeanã.
În acest fel a înþeles MECT sã rãspunã
nevoii de educare ºi cunoaºtere. În acest mod
vom pregãti cãpºunarii de mâine, învãþându-i
legile europene, însã lãsându-i cu lacune majore despre literatura românã.
 DRAGO º N EAC ºU

„Trãim cel mai
de jos moment
al învãþãmântului
românesc“
Referitor la proba oralã a exemenului
de bacalaureat, preºedintele Comisiei de
culturã a Senatului, Adrian Pãunescu, a
declarat cã introducerea între subiectele
de la proba oralã a examenului de bacalaureat a unei întrebãri despre „Raportul
Tismãneanu“ ºi a alteia despre un discurs
al lui Jonathan Scheele reprezintã „cel
mai de jos moment al învãþãmântului românesc“. „Probabil, trãim cel mai de jos
moment al învãþãmântului românesc.
Este mai rãu decât în ocupaþia sovieticã,
este chinuitã mintea elevului. Aºa ceva nu
s-a mai petrecut în România, în ultimele
decenii. S-au încercat tot felul de soluþii
derivate, indirecte, tot de manipulare a
conºtiinþei tinerilor“, a afirmat Pãunescu.
El ºi-a exprimat dezacordul cu faptul cã,
în acest fel, elevul anului 2008 este obligat „sã rãspundã la chestiuni privind discursul lui Scheele sau ce mai gândeºte
mintea lui Tismãneanu“.
Potrivit parlamentarului, nici dacã
era vorba de învãþãmânt politic, lucrurile
acestea nu puteau fi puse în discuþie la
modul la care sunt ele subiecte de examen. „Mulþi dintre cei la care fac referi
textele, la care fac referire chestionarele
nici nu vorbesc bine româneºte ºi sunt în
afara problemei. Unii nici nu-ºi propun,
nici nu este meseria lor. Ce e asta cu
Scheelle, cu Tismãneanu? Astea sunt niºte batjocuri la adresa tinerei generaþii“, a
adãugat Pãunescu. Senatorul a ieºit cu un
atac ºi împotriva ministrului Educaþiei,
Cristian Adomniþei. Îl dispreþuiesc pe cel
care a permis aºa ceva ºi care este ministrul Învãþãmântului, un om în afara
cauzei. Habar nu are el la ce dejecþii a dat
drumul“, o afirmat Pãunescu.
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PD-L susþine protestul
personalitãþilor ºi al ONG-urilor
PD-L, prin vocea preºedintelui Comisiei
Educaþie ºi Cercetare, Cãtãlin Croitoru, a
spus cã îi susþine pe protestatari. „Aflat în
concediu electoral, ministrul Educaþiei, Cristian Adomniþei, continuã cu tenacitate, din
raþiuni pur electorale, sã desfigureze chipul
ºcolii româneºti cu tot felul de schimbãri pripite, în mod evident ºi recunoscut chiar de cei

în cauza – insuficient gândite din cauza grabei dictatã de programul de campanie. Protestul public al acad. Eugen Simion, al cadrelor didactice de liceu, al pãrinþilor ºi al
elevilor de cls. a XII-a referitor la subiectele
de limba ºi literatura românã – proba de examinare oralã este perfect îndreptãþit ºi trebuie luate mãsuri imediate pentru a preveni o
catastrofã.
1. S-a semnalat de cãtre mass-media ºi
acad. Eugen Simion.
Lipsa subiectului de literaturã înlocuit cu o
noutate absolutã: comentarea unui text la
prima vedere din cele patru stiluri funcþionale
ale limbii române. Absolvenþii liceului românesc nu trebuie sã fie capabili sã vorbeascã
despre Caragiale, Blaga, Cãlinescu, Eminescu,
Bacovia, Stãnescu, Sorescu, ci numai despre
«Ghidul cetãþeanului român în UE», «Raportul Tismãneanu» sau «„Raportul de Sociologie
Urbanã ºi Regionalã».
Adãugãm:
2 publicarea foarte târziu (sfârºitul lui
aprilie) a subiectelor în cauzã, doar pe Internet, fapt ce nu a asigurat preluarea unitarã de
cãtre cei 170.000 de absolvenþi. Ar fi trebuit
publicate la 15.09.2007.
3 multe din subiecte se aflã în afara coordonatelor logice ale programei de liceu, deoarece numãrul de ore afectat secþiunii Comunicare în cei 4 ani nu justificã existenþa la BAC
doar a acestui tip de subiect
4 profesorii examinatori nu sunt pregãtiþi
pentru a nota unitar aceste subiecte ºi astfel
pot apãrea decalaje mari de apreciere“, a declarat Cãtãlin Croitoru, Preºedintele Comisiei
Educaþie ºi Cercetare.

PSD a criticat subiectele
Problema subiectelor de la proba oralã
de Limba ºi literatura românã a fost dezbãtutã ºi în cadrul comisiei pentru învãþãmânt
din Camera Deputaþilor. În cadrul acestei întâlniri, Mihail Stan, consilier în Centrul Naþional pentru Curriculum, cel care ºi-a asumat paternitatea acestor subiecte, a susþinut
cã proba oralã de românã este în concordanþã cu o programã nouã, care nu mai lucreazã cu aceleaºi concepte operaþionale
pentru literaturã din trecut ºi care încearcã
sã-i determine pe elevi sã punã texte în context cultural ºi perspectivã istoricã. El le-a
replicat criticilor sãi cã autorii consacraþi
sunt bine reprezentaþi la examenul de românã ºi le-a acuzat pe profesoarele care au
nemulþumiri faþã de aceastã probã cã ºtiau
de aceste subiecte încã de anul trecut, dar cã,
din diverse motive, atrag atenþia abia acum.
Stan i-a reproºat profesoarei Rogalski atitudinea „neprofesoralã“ de a-i incita la revoltã
pe elevi împotriva ministerului.
În ceea ce îi priveºte pe deputaþi, aceºtia
s-au situat în marea lor majoritate de partea
profesorilor care contestã examenul. „Oare

iunie

2008

nemþii ºi-au scos de la bacalaureat textele de
Schiller ºi Goethe?“, s-a întrebat fostul ministru PSD al Învãþãmântului, Ecaterina Andronescu. Ea a mai spus cã i se pare inadmisibil ca elevii sã fie obligaþi sã comenteze în
loc de „marii noºtri autori“ discursuri politice precum cel al fostului ºef al delegaþiei CE,
Jonathan Scheele. Andronescu i-a acuzat pe
cei de la minister cã promoveazã non-valorile în ºcoli.
La rândul sãu, pesedistul Alexandru
ªtiucã a declarat cã textele respective, de la
articole de presã, la extrase din documente
ale preºedinþiei, n-au valoare esteticã ºi cã
elevii nu dau examen la românã, ci la altã
disciplinã introdusã de minister.
Singurul care s-a situat de partea MEC a
fost liberalul Mircea Puºcã, care a acuzat-o
pe Rogalski cã acþiunea ei are un puternic iz
politic. „N-aº dori ca peste câþiva ani sã aflu
cã în spatele acestei acþiuni a existat un partid“, a spus el, stârnind reacþia vehementã a
profesoarei. „Singura mea politicã e sã
susþin limba ºi literatura românã“, a spus
profesoara.

5

Bacul olimpicilor s-a terminat
Mai mult de jumãtate dintre elevii din loturile care se pregãtesc pentru olimpiadele
ºcolare ºi competiþiile sportive internaþionale au obþinut la sesiunea specialã a bacalaureatului, ce a avut loc la Târgoviºte, media peste 9. „Trei candidaþi au obþinut media 10, 136 între
9 ºi 9,99, 54 de elevi între 8 ºi 8,99, opt candidaþi între 7 ºi 7,00, iar doi elevi între 6 ºi 6,99.
Toþi candidaþii care au avut media generalã 10 sunt olimpici la fizicã, unul dintre ei fiind elev
al Colegiului Naþional «Ienãchiþã Vãcãrescu» din Târgoviºte. Acestea sunt mediile obþinute
dupã rezolvarea contestaþiilor, am înregistrat 15 contestaþii, iar în urma acestora un elev a
obþinut mãrirea notei la geografie“, a declarat ºeful Inspectoratului ªcolar Judeþean (IªJ)
Dâmboviþa, Maria Cristea. Cele mai bune note au fost obþinute la matematicã, geografie ºi
sport. Conform conducerii IªJ Dâmboviþa, examenul de bacalaureat al olimpicilor a avut
aceeaºi dificultate ca ºi cel obiºnuit, singura diferenþã fiind cã probele s-au desfãºurat într-o
perioadã mai scurtã de timp, de zece zile.
La aceastã sesiune specialã a bacalaureatului s-au prezentat 203 elevi.
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Profilul elevului
modern

Nu poþi învãþa un om,
îl poþi doar ajuta sã înveþe.
Galileo Galilei

Ne plângem cu toþii de o realitate a ºcolii din zilele noastre: în general, elevul nu mai învaþã; dacã
poate sã prindã informaþia din zbor
este bine, altfel nu încearcã sã depunã niciun efort. Educat în mare
mãsurã de televizor, de unde preia
false modele, nu mai are timp ºi
pentru pregãtirea lecþiilor. Foarte
frecvent apeleazã la Internet, ieºind
fãrã prea mult efort din impas.
Referatele luate de-a gata sunt semnate fãrã sã fie mãcar citite. Elevul
refuzã sã mai gândeascã, fiind bombardat în mod sistematic de informaþii pe care le considerã inutile.
Puþini elevi sunt doritori sã munceascã în plus, majoritatea mulþumindu-se cu ceea ce prind în clasã.
Pãrinþii care se mai ocupã de
copiii lor amintesc mereu de adevãrata ºcoalã de altãdatã, declarând cã acum nu se mai face carte
ca pe vremuri. ªi asta pentru cã tineretul de azi nu mai ºtie ce-i respectul faþã de profesori, dacã nu
primeºte o palmã dupã ceafã...
(metodã educativã folositã frecvent
pe vremea lor, combãtutã vehement
în zilele noastre). Alþi pãrinþi au devenit indiferenþi, fiind copleºiþi de
grijile cotidiene, ºi uitând cã sunt
responsabili de educaþia copiilor,
cãci la urma urmei, la ce mai foloseºte sã ai atâta ºcoalã?
Între conservatorismul sau indiferenþa pãrinþilor ºi nonconformismul tinerilor, „pedagogii de ºcoalã“
nouã au un drum greu de parcurs…
Cum poate fi trezit interesul elevilor
pentru învãþãturã? Rãspunsul vine
chiar de la ei. Iatã opinia unui elev
care ºi-a spus oful pe site-ul
www.didactic.ro:
Astãzi am intrat ºi eu pe site, ca
un mic intrus.
Sunt elevul român cel plictisit
de metodele învechite de predare,
sunt elevul român care în fiecare
orã scrie ºi scrie dupã dictare ºi
învaþã prea puþine lucruri interesante...
Dragi profesori, vã rog din
suflet, încercaþi în fiecare zi sã ieºiþi
din tipare, pentru cã la ºcoalã noi
trebuie sã învãþãm în primul rând
sã ne descurcãm în viaþã. Încercaþi
sã ne învãþaþi ceea ce avem nevoie cu
adevãrat pe mai departe ºi într-un
mod cât mai plãcut ºi atractiv.
Uitaþi de manual în timpul orei;
ora trebuie sã se desfãºoare cu manualul închis ºi cu discuþii libere între elevi ºi profesori.
Deocamdatã atât am avut de
zis, în legãturã cu felul în care am
vrea noi sã se desfãºoare orele.
Numai bine!
Adevãrul este cã elevul simte
nevoia sã se exprime, încearcã sã
atragã atenþia asupra lui. Cu toate
acestea, orarul prea încãrcat ºi lecþiile în care este bombardat cu informaþii nu-i permit sã-ºi spunã punctul de vedere, ajungând sã se refugieze în lumea sa nonconformistã în
care totul este cool.
Elevul modern este îndrãzneþ ºi
inteligent, dar nu-ºi valorificã poten-

þialul intelectual, aºteptând pasiv sã
gândeascã altcineva pentru el, abandonând prea uºor în faþa provocãrilor. Nu ºtiu sau nu pot sunt cuvinte
care demonstreazã cã elevul nu are
prea mare încredere în forþele sale.
Este în pericol sã ajungã un semianalfabet, nu pentru cã nu ºtie sã
scrie ºi sã citeascã, ci pentru cã nu
ºtie sã valorifice informaþia pe care a
primit-o.
Dezideratele elevului de azi
impun restrângerea drasticã a expunerii ex cathedra a cunoºtinþelor
(cu alte cuvinte a predãrii de informaþii teoretice), ba chiar eliminarea
ei definitivã. Necesitatea gãsirii unor
metode mai eficiente de învãþare a
apãrut cu mult timp în urmã. Ideea
unei „ºcoli noi“, dupã cum o numea
N. Moisescu, nu era altceva decât
prima variantã, experimentalã la
vremea aceea, a actualului sistem de
învãþãmânt. Astfel, pedagogul sintetiza normele pedagogice folosite sub
denumirea genericã de „ºcoalã activã, în care elevul observã cu simþurile sale, descrie cu vorbele sale,
gândeºte cu mintea sa, încât lecþia
întreagã sau aproape întreagã este
opera sa“. Echipele guvernamentale
din ministerul de resort de început
de secol XX au considerat cã aceste
tendinþe de inovare a învãþãmântului îi transformã pe elevi în simpli
„cobai“. Iatã cã la început de secol
XXI ºcoala nouã, activã, a devenit o
necesitate.
Dacã în învãþãmântul tradiþional rolul profesorului era unul esenþial, el punând la dispoziþia elevului
cunoºtinþele acumulate, în cel modern accentul cade pe cunoºtinþe ºi
pe modul subiectiv în care copilul le
dobândeºte. Astfel, ºcoala trebuie sã
devinã o parte din viaþa elevului, iar
profesorul un confident, un partener
de studiu de la care elevul are mari
aºteptãri.
Modelul care îl plaseazã pe elev
în rolul central reflectã necesitatea
ca profesorul sã-ºi concentreze atenþia atât asupra elevilor, cât ºi asupra
procesului de învãþare. Elevul modern este atras de învãþarea activã,
prin care are ocazia, asumându-ºi un
grad înalt de responsabilitate, sã-ºi
identifice propriile obiective educaþionale, sã-ºi gãseascã surse informative ºi sã-ºi construiascã propriul
sistem de cunoºtinþe bazat pe acele
obiective personale anterior identificate. În loc sã primeascã în mod
pasiv informaþia, elevul îndeplineºte
anumite sarcini care îl vor conduce
la înþelegere ºi învãþare.
În ºcoala modernã profesorul
trebuie sã-l ajute pe elev sã devinã
mai responsabil, mai interesat de
propria instruire, cãci „a învãþa pe
copil nu înseamnã sã-i dãm adevãrul nostru, ci sã-i dezvoltãm propria gândire, sã-l ajutãm sã înþeleagã cu gândirea lui lumea“. (I.
Cerghit)
PROF . MIHAELA CAPRIª
GRUPUL ªCOLAR ELENA DOAMNA
DIN GALAÞI

Teoria formelor fãrã fond
– actualã ºi astãzi?
Dacã învãþãmântul nu duce lipsã de ceva, atunci acel ceva este cu
siguranþã stresul provocat de multitudinea de docomente pe care trebuie sã le întocmeºti la tot pasul. ªi
cum portofoliul a devenit o modã în
rândul elevilor, nici profesorii nu
sunt scutiþi de minunata metodã.
Minunatã, pentru cã noi românii
avem darul de-a ºti cum sã ne uºurãm munca într-un mod care reduce la minimum efectele benefice
pe care portofoliul le-ar avea asupra celui ce-l întocmeºte.
Dacã elevii scapã încã nepedepsiþi pentru nefolosirea ghilimelelor
de rigoare ºi a cinstitelor note de
subsol, care ar trebui sã le însoþeascã, la polul opus, profesorii ajung sã
numeascã portofoliu personal, bibliorafturi pline la refuz.

România se împarte echitabil profesorilor), trebuie sã aduci dovezi
clare, evident poze, cã ai prestat
activitãþi extraºcolare pentru care
meriþi sã fii remunerat, dupã criterii bine stabilite de cãtre factorii
de decizie. Cuminte, ataºezi foii
prin care-þi justifici milogeala:
tabele cu semnãturile elevilor care
participã la consultaþiile pentru
BAC ºi poze în care sã apari în centrul activitãþii desfãºurate, de parcã
le-ai þine pe ascuns ºi numai tu ºi
cerul te ºtie ce faci. Nu e suficient cã
ajungi sã fii îmbrãcat mai prost
decât elevii din bancã, cã vii la serviciu cu Dacia hodorogitã, bicicleta
sau mijloace de transport în comun, în timp ce odraslele de bani
gata vin cu maºini de lux; te mai
supui ºi la umilinþa de-a dovedi ca

Asta nu ar fi o problemã, pentru cã este obiºnuit dascãlul sã fabrice hârtii peste hârtii, fãrã sã le
mai conteste valoarea pedagogicã,
scopul sau capacitatea de a le uºura
munca la catedrã. Ce se întâmplã
însã când excesul de zel se materializeazã în idei absurde de genul: sã
dovedeºti cã ai fãcut ce ai scris în
acele hârtii cu poze. Lucrurile par
sã depãºeascã puterea de înþelegere
a unui om normal, pentru care
semnãtura pusã pe un act chiar reprezintã asumarea unor responsabilitãþi.
Deci, dacã vrei sã primeºti acel
2% (care în majoritatea ºcolilor din

la tribunal, cã, deºi flãmând, eºti totuºi un om de cuvânt.
ªi cum metoda pare sã dea roade excelente, aºa cum bine a punctat în acel studiu de caz – un domn
sau o doamnã profesoarã – cancelaria se divide frumuºel ºi favorabil
pentru cel care a învãþat lecþia divide ºi stãpâneºte, iar sus-numitul/numita este pus/ã într-o poziþie incomodã, ajungând sã-ºi
ascundã identitatea pentru a nu fi
penalizat/ã mai tare decât oricum
este. Evident va fi singura persoanã care va ridica probleme,
cãci, aºa cum bine a punctat Orwell,
sã te fereascã Dumnezeu de cei

care au gustat din traiul celor pe
care i-au alungat din casã, luându-le
locul, cãci uitã tot într-o secundã ºi
dacã ar putea ar aplica fiecãrui posibil duºman o spãlare de creier, ca
sã nu mai existe nici cea mai micã
urmã, care sã le reaminteascã cine
au fost ºi cum au ajuns pe val.
E normal ca anomalia sã devinã normã, e normal sã promovezi
nonvaloare în locul valorii, dându-le în cap celor care pot ºi promovându-i pe cei care, de cele mai
multe ori, habar nu au ce facã. Cum
e posibil ca tot aceia, care au fãcut
concesii ca sã se vadã cu sacii în
cãruþã, sã ne vorbeascã despre ce e
drept, moral ºi corect ºi sã te mai
arate ºi cu degetul, pentru cã ai
curajul sã nu te laºi condus de
turmã ºi pentru cã ai curajul sã-þi
spui deschis punctul de vedere ºi
nu pe la colþuri. Cât de slugarnic
trebuie sã fii ca sã afirmi cã este
perfect normal sã þi se facã poze cu
dosarul în faþã, fãrã ca sã ºtii de ce,
numai pentru cã aºa þi s-a transmis
prin mesageri binevoitori.
Orice angajator cumpãrã
prin salariul pe care þi-l oferã
munca pe care eºti apt, pregãtit s-o prestezi ºi nicidecum
dreptul de-a te înjosi, de-a te
trata într-un mod care ar
putea sã aducã cea mai micã
atingere dreptului la intimitate ºi asta este regula de aur pe
care o învaþã orice bun manager.
Niciun angajator nu poate sã dispunã de subalternii sãi dupã bunul
plac, iar dacã unii acceptã astfel de
abordãri trebuie sã fie conºtienþi cã
renunþã de bunã voie la un drept
legiferat.
ªi dacã înghite omul de rând
multe, inclusiv faptul cã, de foarte
multe ori, la mijloc este vorba ºi de
o distincþie purtatã cu mare emfazã
ºi obþinutã cu trudã multã ºi cu
care nu te poþi pune, cu toate acestea, nu toþi pot sã treacã la fel de
uºor peste faptul cã, în mod hilar,
se vrea sã ne lãsãm convinºi cã rozele ce mor din poezia macedonskianã ºi-au pãstrat frumuseþea preaslãvitã cândva de Shakespeare.
 PROF . M ONICA ªULEA
JUD . S ATU MARE
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Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“

Un sistem educaþional la
nivelul standardelor europene
Universitãþile particulare din România s-au dezvoltat foarte
mult în ultimii ani ºi au reuºit, multe dintre ele, sã-ºi câºtige
prestigiul atât pe plan naþional, cât ºi internaþional. La ora
actualã sunt instituþii de învãþãmânt particular care depãºesc universitãþile de stat la toate capitolele, atât din punct
de vedere al corpului profesoral, cât ºi al dotãrilor. Un exemplu de succes ºi un model demn de urmat este Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“, care a reuºit sã devinã
una dintre cele mai cãutate instituþii de învãþãmânt superior
din România. Pentru a afla care este cheia succesului, am
rugat-o pe doamna prof. dr. Corina Dumitrescu, rectorul
acestei instituþii, sã ne acorde un interviu. ( D R A G O º N E A C º U )
ªcoala româneascã: Ce
reprezintã în momentul de faþã
Universitatea Creºtinã „Dimitrie
Cantemir“?
Corina Dumitrescu: La ora
actualã putem vorbi despre un adevãrat sistem educaþional care cuprinde 14 facultãþi ºi 17 specializãri
situate în Bucureºti, Constanþa, Braºov. Sibiu, Cluj-Napoca ºi Timiºoara, în spaþii de învãþãmânt aflate în
proprietate ºi dotate impecabil pentru un învãþãmânt modern. În cei 18
de existenþã, în jur de 30.000 de
persoane au absolvit universitatea
noastrã, iar în momentul de faþã
avem în jur de 25.000 de studenþi ºi
masteranzi.
ªcoala româneascã: Care este
poziþia pe care o ocupã universitatea dumneavoastrã în ansamblul universitãþilor din România?
Corina Dumitrescu: Ca o
recunoaºtere a prestigiului de cea
mai bunã universitate particularã

„

din România, deþinem poziþia de
Preºedinte al Asociaþiei Universitãþilor Particulare ºi pe aceea de vicepreºedinte al Consiliului Naþional
al Rectorilor.
Consecvenþi motto-ului nostru,
„Aici se face carte“, an de an ne-am
consolidat valoarea universitãþii
prin creºterea calitãþii procesului de
învãþãmânt ºi de cercetare ºi, implicit, a crescut calitatea absolvenþilor
noºtri pe care, practic, îi regãsim în
toate sferele vieþii sociale pe poziþii
importante ºi deosebit de importante.
ªcoala româneascã: Am dori
sã ne vorbiþi despre vizibilitatea
internaþionalã a universitãþii.
Corina Dumitrescu: Sunt
mai multe elemente care pot ilustra
acest lucru. Aº începe cu faptul cã
avem sute de absolvenþi care lucreazã în instituþii ºi companii de prestigiu din SUA, Canada, Elveþia,
Germania, Olanda º.a.m.d. Pe de

altã parte, studenþii ºi profesorii
noºtri participã la programul de mobilitãþi „ERASMUS“ la universitãþi
din Italia, Lituania ºi Belgia.
Universitatea Creºtinã „Dimitrie
Cantemir“ este fondatoarea Universitãþii Euro-Mediteraneene cu sediul
în Slovenia, dedicatã studiilor de
master ºi creeatã exclusiv din fonduri al Uniunii Europene.
Este de menþionat ºi apartenenþa la EUA, cea mai puternicã
Asociaþie a Universitãþilor Europene
ºi relaþiile bilaterale cu zeci de universitãþi din strãinãtate, la loc de
frunte fiind aceea cu Universitatea
Robert Schumann din Strasbourg.
Ca o recunoaºtere a acestor demersuri, suntem mândri cã Preºedinta Universitãþii Robert Schumann a devenit Doctor Honoris
Causa a universitãþii noastre anul
trecut, iar anul acesta acelaºi titlu l-a
acceptat ministrul european al Educaþiei, domnul Jan Figel.
ªcoala româneascã: Care este
oferta educaþionalã pentru acest
an universitar 2008 – 2009?
Corina Dumitrescu: Oferta
educaþionalã cuprinde studii de
licenþã, cursuri de zi ºi la frecvenþã
redusã, precum ºi studii de master.
Ne adresãm absolvenþilor de liceu
din acest an, dar într-o mãsurã egalã
tuturor celor care au absolvit liceul
în anii anteriori pentru a urma acum
studiile unei facultãþi sau studiile
celei de-a doua facultãþi. Avem în
vedere faptul cã doar 11% din populaþia adultã are studii superioare.
Principalele domenii sunt: cel eco-

„Sute de absolvenþi
ai universitãþii noastre
lucreazã în instituþii
ºi companii de prestigiu
din SUA, Canada, Elveþia,
Germania sau Olanda“

“

nomic, juridic, filologic, istoric ºi politic. Totodatã, în aceste domenii
asigurãm studii de master.
ªcoala româneascã: Pe lângã
toate aceste argumente, dorim
un atu în plus pentru ca tinerii
noºtri sau, de ce nu, alãturi de ei
ºi pãrinþii lor, sã devinã studenþii
dumneavoastrã!
Corina Dumitrescu: Domnul
Preºedinte, prof. univ. dr. Momcilo
Luburici, ºi subsemnata, care suntem ºi fondatorii Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“, am dorit
de la bun început sã întemeiem o
universitate în care, pe de o parte, sã
existe o stare de libertate a spiritului,
de respect, iar, pe de altã parte, condiþii materiale de care noi nu am beneficiat, ºi pot spune cã am reuºit.
„Marea familie Cantemir“, care numãrã acum 50.000 de absolvenþi,
studenþi, masteranzi, profesori, cu
cei apropiaþi lor aproape un milion
de oameni – adicã pãrinþii, fraþii, bunicii, soþii, copiii, defineºte oameni
inteligenþi, cu respect faþã de valorile
creaþiei pe care le promovãm pe parcursul studiilor ºi cu un rol deosebit
de pozitiv în reaºezarea scãrii valo-

rilor în societate. Studenþii beneficiazã de un club al lor ºi de un club
sportiv pentru timpul liber. De asemenea, de douã mari librãrii, bibliotecã ºi salã de lecturã. Totodatã, se
pot reculege la capela universitãþii.
Asigurãm serviciu medical între
orele 8-20 printr-un cabinet medical dotat ºi prestaþia a trei cadre medicale: un doctor ºi douã asistente.
Pe lângã starea medicalã a studenþilor, ne preocupã ºi siguranþa lor fizicã ºi asigurãm serviciu de protecþie
timp de 24 de ore din 24, prin intermediul unui serviciu format din 20
de persoane calificate. Deci, siguranþã totalã, fizicã ºi psihicã, pentru studenþii noºtri, ceea ce este foarte important în condiþiile actuale.
Iatã deci cã la aceeaºi taxã perceputã de universitãþi de stat ºi particulare, adicã în medie 450 de euro/
an, oferim o serie de servicii în plus,
pe lângã valoarea incontestabilã a
diplomei obþinute la Universitatea
Creºtinã „Dimitrie Cantemir“.

OFERTÃ specialã pentru membrii FEN
Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“ împreunã cu Federaþia Educaþiei Naþionale au stabilit în baza unui
parteneriat ca toþi membrii FEN ºi copiii acestora sã beneficieze de o reducere de 20% din taxa de ºcolarizare atât
la specializãrile din cadrul facultãþilor, cât ºi la programele de master. Cei care doresc sã se beneficieze de aceastã
ofertã au nevoie de o adeverinþã semnatã de conducerea FEN. Menþionãm cã oferta este valabilã pentru cei care
susþin admiterea în acest an. Pentru mai multe detalii vã rugãm sã vã adresaþi secretariatului FEN la
tel.: 021/337.11.40 sau la email: office@fen.ro. Oferta Universitãþii o puteþi gãsi la site-ul de Internet: www.ucdc.ro.
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FACULTATEA DE ªTIINÞE
JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE
STRUCTURA ªI
ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR:
1. SPECIALIZAREA DREPT:
– 4 ani învãþãmânt de zi
– 4 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã
2. SPECIALIZAREA ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ:
– 3 ani învãþãmânt de zi
Procesul de învãþãmânt este asigurat de
cadre didactice universitare de prestigiu.
Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la
masteratele organizate în cadrul universitãþii:
– Carierã judiciarã
– Dreptul afacerilor
– Drept internaþional ºi comunitar
– Administraþie publicã europeanã
 Prin profilul sãu Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative îmbinã, la ambele
specializãri, în procesul de învãþãmânt, studiul
ºtiinþelor juridice cu managementul administrativ. Sunt pregãtiþi viitorii specialiºti în domeniul teoriei ºi practicii juridice ºi administrative.
 Facultatea întreþine relaþii de colaborare
cu facultãþi de acelaºi profil din strãinãtate ºi
organizeazã schimburi de cadre didactice ºi
studenþi cu acestea în cadrul programului
„ERASMUS“.

POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE
PE PIAÞA MUNCII
Absolvenþii cu examen de licenþã ai specializãrii „DREPT“, pot deveni buni specialiºti
în domeniul ºtiinþelor juridice – judecãtori,
procurori, avocaþi, notari, consilieri juridici,
executori judecãtoreºti – sau îºi pot asigura o
bunã pregãtire profesionalã în orice domeniu;
Absolvenþii cu examen de licenþã ai specializãrii „ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ“, pot
deveni secretari în unitãþile administrativ-teritoriale, referenþi de asistenþã socialã, inspectori pe diferite domenii în administraþia centralã ºi localã, experþi ºi consilieri în administraþia publicã, experþi ºi consilieri în coordonarea unor programe UE ºi organizaþii
nonguvernamentale.

INFORMAÞII UTILE
În acest an, admiterea se face pe baza
rezultatelor obþinute la bacalaureat, în limita
locurilor disponibile.

SPECIALIZAREA DREPT:
Taxa de ºcolarizare este de:
• 400 € – învãþãmânt de zi
• 350 € – învãþãmânt cu frecvenþã redusã
SPECIALIZAREA ADMINISTRAÞIE
PUBLICÃ:
Taxa de ºcolarizare este de:
• 400 € – învãþãmânt de zi
ºi poate fi plãtitã în lei, la cursul BNR, în rate.
Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 – 18.00, la Secretariatul
facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
Corp D1, etaj 1, la tel.: 330.79.00, sau
330.79.12/330.79.11, int. 131, 140.

FACULTATEA DE RELAÞII
ECONOMICE INTERNAÞIONALE
STRUCTURA ªI
ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR:
SPECIALIZAREA ECONOMIE ªI
AFACERI INTERNAÞIONALE:
– 3 ani învãþãmânt de zi
– 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã
Procesul de învãþãmânt este asigurat de
cadre didactice universitare de prestigiu.
Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la
masteratele organizate în cadrul universitãþii:
– Integrare ºi afaceri europene
– Managementul afacerilor internaþionale

 Structura planului de învãþãmânt asigurã pregãtirea teoreticã ºi practicã a viitorilor
specialiºti în concordanþã cu exigenþele actuale
ºi de perspectivã în domeniul comerþului exterior ºi al cooperãrii economice internaþionale.
Pe lângã disciplinele de specialitate, se pune
un accent deosebit pe însuºirea limbilor moderne, a cunoºtinþelor de informaticã aplicatã,
precum ºi pe efectuarea unor stagii de practicã
la unitãþi de prestigiu, cu activitate de profil.
 Facultatea întreþine relaþii de colaborare cu
facultãþi de acelaºi profil din strãinãtate ºi organizeazã schimburi de cadre didactice ºi studenþi
cu acestea în cadrul programului „ERASMUS“.

POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE
PE PIAÞA MUNCII
Absolvenþii acestei facultãþi, economiºti în
relaþii economice internaþionale, îºi vor putea
desfãºura activitatea în: firme de comerþ exterior, bãnci, agenþii ºi reprezentanþe din þarã
ºi strãinãtate, organisme guvernamentale,

misiuni diplomatice ºi consulare, organizaþii
internaþionale.

facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
Corp D1, etaj 2, la tel.: 330.95.90, sau
330.79.12/330.79.11, int. 111, 112.

INFORMAÞII UTILE
În acest an, admiterea se face pe baza rezultatelor obþinute la bacalaureat, în limita
locurilor disponibile.
Taxa de ºcolarizare este de:
• 450 € – învãþãmânt de zi
• 400 € – învãþãmânt cu frecvenþã redusã
ºi poate fi plãtitã în lei, la cursul BNR, în rate.
Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 – 16.00, la Secretariatul
facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
Corp D1, etaj 2, la tel.: 330.89.31, 330.79.00,
sau 330.79.11, int. 151.

FACULTATEA DE MANAGEMENT
TURISTIC ªI COMERCIAL
STRUCTURA ªI
ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR:
SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERÞULUI, TURISMULUI ªI SERVICIILOR
– 3 ani învãþãmânt de zi
– 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã
Procesul de învãþãmânt este asigurat de
cadre didactice universitare de prestigiu.
Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la
masteratele organizate în cadrul universitãþii:
– Managementul afacerilor în turism
– Marketing ºi negociere în afaceri
 Prin profilul sãu, Facultatea de Management Turistic ºi Comercial îmbinã în procesul
de învãþãmânt studiul ºtiinþelor economice cu
cele de management, juridice ºi de resurse
umane. Sunt pregãtiþi viitori specialiºti în domeniul teoriei ºi practicii economice, specializarea comerþ, turism, servicii.
 Facultatea întreþine relaþii de colaborare
cu facultãþi de acelaºi profil din strãinãtate ºi
organizeazã schimburi de cadre didactice ºi
studenþi cu acestea în cadrul programului
„ERASMUS“; practica de specialitate se desfãºoarã prin prestigioase programe – START INTERNSHIP ROMÂNIA – ºi în cadrul unor
societãþi comerciale de notorietate.
 Parteneriate: Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti; Asociaþii ale
comunitãþii de afaceri din România; Companii
multinaþionale: Coca-Cola, Evel, Hewlett
Packard, IBM, Unilever.

POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE
PE PIAÞA MUNCII
Absolvenþii cu examen de licenþã pot
deveni licenþiaþi de profesie economiºti, specialiºti ºi manageri în: turism; comerþ interior
ºi internaþional; marketing; consulting, cadre
didactice în învãþãmântul superior economic,
cercetãtori.

INFORMAÞII UTILE
În acest an, admiterea se face pe baza
rezultatelor obþinute la bacalaureat, în limita
locurilor disponibile.
Taxa de ºcolarizare este de:
• 500 € – învãþãmânt de zi
• 450 € – învãþãmânt cu frecvenþã redusã
ºi poate fi plãtitã în lei, la cursul BNR, în rate.
Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 – 18.00, la Secretariatul

FACULTATEA DE FINANÞE,
BÃNCI ªI CONTABILITATE
STRUCTURA ªI
ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR:
SPECIALIZAREA FINANÞE ªI BÃNCI:
– 3 ani învãþãmânt de zi
– 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã
Procesul de învãþãmânt este asigurat de
cadre didactice universitare de prestigiu.
Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la
masteratele organizate în cadrul universitãþii:
– Management financiar bancar
 Înfiinþarea acestei facultãþi a fost determinatã de cererea mare de specialiºti pentru
domeniile financiare, bancare ºi contabile. Planul de învãþãmânt este astfel structurat încât
asigurã studenþilor atât o culturã economicã
generalã, cât ºi o pregãtire temeinicã de specialitate;
 Facultatea este membru al Asociaþiei
Facultãþilor de Economie din România, conform Certificatului nr. 16/18 aprilie 2008;.
 Facultatea întreþine relaþii de colaborare
cu facultãþi de acelaºi profil din strãinãtate ºi
organizeazã schimburi de cadre didactice ºi
studenþi.

POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE
PE PIAÞA MUNCII
Absolvenþii facultãþii îºi vor putea desfãºura activitatea în: bãnci comerciale, societãþi de
asigurãri ºi reasigurãri, societãþi de valori mobiliare, Ministerul Finanþelor Publice ºi instituþiile sale teritoriale, Ministerul Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale, Casa Naþionalã de Pensii
ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, Autoritatea Naþionalã a Vãmilor, Consilii locale ºi judeþene, Prefecturi, compartimente financiarcontabile din ministere, unitãþi economice ºi
instituþii publice, învãþãmânt;

INFORMAÞII UTILE
În acest an, admiterea se face pe baza
rezultatelor obþinute la bacalaureat, în limita
locurilor disponibile.
Taxa de ºcolarizare este de:
• 450 € – învãþãmânt de zi
• 400 € – învãþãmânt cu frecvenþã redusã
ºi poate fi plãtitã în lei, la cursul BNR, în rate.
Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 – 18.00, la Secretariatul
facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
Corp D2, etaj 2, la tel.: 330.84.60, 330.79.00,
sau 330.79.11, int. 126, 139.

FACULTATEA DE ISTORIE
STRUCTURA ªI
ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR:
– 3 ani învãþãmânt de zi
– 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã
Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile
la masteratul organizat în cadrul universitãþii:
– Sud-estul european ºi centrele de putere.
 Prin disciplinele cuprinse în planul de
învãþãmânt, la care se adaugã un susþinut efort
de însuºire a limbilor strãine moderne, a
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Splaiul Unirii nr. 176,
sector 4, Bucureºti,
www.ucdc.ro;
Tel: 330.79.00, 330.79.11, 330.65.39

„DIMITRIE CANTEMIR“
ADMITERE 2008
cunoºtinþelor de informaticã ºi biroticã, se
faciliteazã inserþia absolvenþilor pe piaþa
muncii.
 Facultatea se situeazã, prin calitatea procesului de învãþãmânt ºi condiþiile de studiu, la
nivelul facultãþilor de istorie din universitãþile
de renume din þarã ºi strãinãtate.
 Facultatea întreþine relaþii de colaborare
cu instituþii de profil similar din strãinãtate ºi
organizeazã schimburi de cadre didactice ºi
studenþi, în cadrul programului „ERASMUS“.

POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE
PE PIAÞA MUNCII
Absolvenþii facultãþii îºi vor putea desfãºura activitatea în: învãþãmânt, cercetare, arhivisticã, muzeologie, arheologie, diplomaþie, instituþii de culturã, mass-media, prefecturi,
structuri ale partidelor politice ºi alte organizaþii guvernamentale ºi nonguvernamentale;

INFORMAÞII UTILE
În acest an, admiterea se face pe baza
rezultatelor obþinute la bacalaureat, în limita
locurilor disponibile.
Taxa de ºcolarizare este de:
• 200 € – pentru anul I
• 300 € – pentru anii superiori
ºi poate fi plãtitã în lei, la cursul BNR, în rate.
Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 – 16.00, la Secretariatul
facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
Corp D3, etaj 1, la tel.: 330.92.30, 330.79.00,
sau 330.79.11, int. 141.

FACULTATEA DE LIMBI
ªI LITERATURI STRÃINE
STRUCTURA ªI
ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR:
– 3 ani învãþãmânt de zi
Procesul de învãþãmânt este asigurat de
cadre didactice universitare de prestigiu.
Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la
masteratele organizate în cadrul universitãþii.
 În cadrul acestei facultãþi se pot studia
douã limbi strãine la alegere:
– engleza/franceza/germana (A ºi B)
– araba/italiana/japoneza/spaniola (B).
 Este unica facultate de profil din România în care procesul de învãþãmânt îmbinã

studiul limbilor ºi literaturilor strãine cu
ºtiinþele informaticii.
 Facultatea întreþine relaþii de colaborare
cu facultãþi de acelaºi profil din stãinãtate ºi
organizeazã schimburi de cadre didactice ºi
studenþi.

POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE
PE PIAÞA MUNCII
Perspectivele de încadrare pentru absolvenþii acestei facultãþi sunt dintre cele mai
favorabile.
Dubla calificare obþinutã prin studiul limbilor strãine ºi al disciplinelor informatice
oferã absolvenþilor multiple posibilitãþi de
încadrare datoritã formãrii lor psiho-pedagogice, de cercetare lingvisticã sau literarã, de
traducere ºi interpretariat etc., în: învãþãmântul preuniversitar ºi universitar; cercetare
ºtiinþificã, lingvisticã ºi literarã; diplomaþie;
relaþii internaþionale; administraþia centralã ºi
localã; organizaþii guvernamentale ºi nonguvernamentale; edituri; mass-media.

INFORMAÞII UTILE
În acest an, admiterea se face pe baza rezultatelor obþinute la bacalaureat, în limita
locurilor disponibile.
SPECIALIZAREA DREPT:
Taxa de ºcolarizare este de:
• 450 € – pentru limbile englezã, francezã,
germanã, italianã, spaniolã
• 550 € – pentru limbile arabã ºi japonezã
ºi poate fi plãtitã în lei, la cursul BNR, în rate.
Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 – 16.00, la Secretariatul
facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
Corp D3, etaj 2, sala 127, la tel.: 330.87.20, sau
330.79.12/330.79.11, int. 128.

FACULTATEA DE
ªTIINÞE POLITICE
STRUCTURA ªI
ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR:
1. SPECIALIZAREA: ªTIINÞE POLITICE
– 3 ani învãþãmânt de zi
– 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã
2. SPECIALIZAREA: COMUNICARE
ªI RELAÞII PUBLICE

INFORMAÞII GENERALE


TAXA DE ÎNSCRIERE: 70 LEI



ACTE NECESARE

Înscrierile se fac zilnic, în perioada 15 mai – 25 septembrie a.c., la sediul facultãþii, pe baza
urmãtoarelor acte: diploma de bacalaureat în original sau adeverinþã prin care se atestã susþinerea examenului de bacalaureat pentru absolvenþii promoþiei 2008; copie legalizatã dupã diploma de bacalaureat; copie legalizatã dupã certificatul de naºtere; copie legalizatã dupã certificatul de cãsãtorie, dacã este cazul; copie xerox dupã buletinul/cartea de identitate; adeverinþã medicalã tip, eliberatã de medicul de familie; patru fotografii tip buletin; chitanþa care
atestã plata taxei de înscriere; dosar plic.


FACILITÃÞI

– Candidaþii care achitã integral taxa de ºcolarizare pânã la data de 1 octombrie a.c. obþin
o reducere a taxei cu 50 €;
– Candidaþii care provin din aceeaºi familie (pãrinþi, fraþi, surori, soþi), absolvenþii licenþiaþi ai unei alte facultãþi, precum ºi primii patru studenþi din fiecare an de studiu de la învãþãmântul de zi, clasaþi dupã rezultatele obþinute la învãþãturã, beneficiazã de reducerea cu 25%
a taxei de ºcolarizare;
– Licenþiaþii Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“ care doresc sã urmeze cursurile de
masterat în cadrul universitãþii beneficiazã de importante reduceri de taxe.
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– 3 ani învãþãmânt de zi
– 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã
Procesul de învãþãmânt este asigurat de
cadre didactice universitare de prestigiu.
Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la
masteratele organizate în cadrul universitãþii:
– Studii de securitate ºi de apãrare
– Comunicare ºi politici publice
 Facultatea îmbinã, în procesul de
învãþãmânt, la ambele specializãri studiul ºtiinþelor politice cu cel al instituþiilor ºi organizaþiilor.
 Prin programul ERASMUS, facultatea
întreþine relaþii de colaborare cu facultãþi de
acelaºi profil din strãinãtate, organizând
schimburi de cadre didactice ºi studenþi.

POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE
PE PIAÞA MUNCII
Absolvenþii, licenþiaþi în ºtiinþe politice,
comunicare ºi relaþii publice îºi pot desfãºura
activitatea în funcþii de: consilieriexperþi/referenþi în instituþiile guvernamentale centrale ºi
locale, în aparatul partidelor politice, în instituþii nonguvernamentale ºi organisme internaþionale. De asemenea, se pot încadra ca

analiºti politici, ziariºti, editori, cercetãtori,
cadre didactice, consultanþi politici ºi experþi
în relaþii publice.

INFORMAÞII UTILE
Admiterea în acest an universitar se face
pe baza notelor obþinute la bacalaureat, în limita locurilor disponibile.
Taxa de ºcolarizare la ambele specializãri este de:
Pentru anul I: • 350 € – la învãþãmântul de
zi; • 300 € – la învãþãmântul cu frecvenþã redusã
Pentru anii II ºi III: • 400 € – la învãþãmântul de zi; • 350 € – la învãþãmântul cu
frecvenþã redusã
ºi poate fi plãtitã în lei, la cursul BNR, în rate.
Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 – 16.00, la Secretariatul
facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
Corp D2, etaj 1, la tel.: 330.87.50, sau
330.79.12/330.79.11, int. 142.

MASTERATE 2008
 DREPT INTERNAÞIONAL

 MANAGEMENTUL AFACERILOR

ªI COMUNITAR
Trei semestre  Taxa: 250 euro/sem.
 ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ
EUROPEANÃ
Trei semestre  Taxa: 250 euro/sem.
 CARIERÃ JUDICIARÃ
Trei semestre  Taxa: 250 euro/sem.
 DREPTUL AFACERILOR
Trei semestre  Taxa: 250 euro/sem.
 INTEGRARE ªI AFACERI
EUROPENE
Patru semestre  Taxa: 250 euro/sem.
 MANAGEMENTUL AFACERILOR
INTERNAÞIONALE
Patru semestre  Taxa: 250 euro/sem.

ÎN TURISM
Patru semestre  Taxa: 250 euro/sem.
 MARKETING ªI NEGOCIERI ÎN
AFACERI
Patru semestre  Taxa: 250 euro/sem.
 STUDII DE SECURITATE ªI DE
APÃRARE
Patru semestre  Taxa: 250 euro/sem.
 COMUNICARE ªI POLITICI
PUBLICE
Patru semestre  Taxa: 250 euro/sem.
 SUD-ESTUL EUROPEAN
ªI CENTRELE
DE PUTERE
Patru semestre  Taxa: 250 euro/sem.

INFORMAÞII UTILE
Taxa de înscriere este de 70 lei
Taxa de ºcolarizare este de: 250 €/semestru

FACILITÃÞI
 La toate masteratele, cursurile sunt organizate în colaborare cu universitãþi de prestigiu

din Europa;
 Procesul de învãþãmânt este asiguratã de cadre didactice universitare de prestigiu;
 Pentru licenþiaþii facultãþilor Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“ taxa de ºcolarizare este de 200 euro pe semestru
 Taxa de ºcolarizare se achitã în lei, la cursul BNR din ziua efectuãrii plãþii

ACTE NECESARE
Înscrierile se fac zilnic, în perioada 15 mai – 1 octombrie a.c., la sediul univeritãþii noastre,
pe baza urmãtoarelor acte:
 diploma de licenþã în original sau adeverinþã prin care se atestã susþinerea examenului de
licenþã pentru absolvenþii promoþiei 2007;
 copie legalizatã dupã diploma de licenþã;
 copie legalizatã dupã certificatul de naºtere;
 copie legalizatã dupã certificatul de cãsãtorie, dacã este cazul;
 copie xerox dupã buletinul/cartea de identitate;
 adeverinþã medicalã tip, eliberatã de medicul de familie;
 trei fotografii tip buletin;
 chitanþã care sã ateste plata taxei de înscriere;
 dosar plic.
Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 – 16.00, la Secretariatul
Departamentului de Masterate din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1, parter, la tel.:
330.79.14, 330.79.11 sau 330.79.00, int. 122.
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Inutilitatea
învãþãmântului
birocratic
Nu scriu acest articol din perspectiva unui critic, ci
mai degrabã a unui gazetar cu o experienþã minimã în
domeniul educaþiei. „Criticul este din fire transparent,
artistul este din fire refractar. Esenþa criticului este de a
fi flexibil la impresiile poeþilor, esenþa poetului este de a
fi inflexibil în propria sa impresie.
De aceea criticul trebuie sã fie mai ales nepãrtinitor,
artistul nu poate fi decât pãrtinitor“ (Titu Maiorescu,
Critice, vol. I, Ed. Minerva, Bucureºti 1908, p. 66).
Critica este a scriitorilor consacraþi cu renume, iar
noi în debutul nostru publicistic facem doar simple
constatãri reverenþioase ºi banale în acelaºi timp.
Acestea au intenþia de pragmatiza legal proiectele de
lege în domeniul educaþiei ºi de a completa lacunele
existente momentan.
E cunoscut de toatã lumea în ce direcþie merge
învãþãmântul românesc. Dureros este cã oamenii de
iniþiativã sunt consideraþi rãufãcãtorii sistemului ºi
diletanþi în cele ale educaþiei. De câte ori se discutã în
consiliile profesorale despre rolul nefast al birocraþiei în
progresul educaþional, se rãspunde evaziv cã trebuie sã
ne consolãm cu ideea cã „peºtele de la cap se împute“ ºi
cã altele sunt prioritãþile învãþãmântului românesc. Nu
cumva cei ce lasã sã treacã timpul sunt adevãraþii
uneltitorii ai progresului educaþional? Preocuparea mai
asiduã de motivaþiile elevilor decât pentru acumularea
unor punctaje ireale care scot în evidenþã un progres
virtual doar pe hârtii, n-ar face parte din fiºa de lucru a
profesorilor? Noi facem sistemul ºi el nu moare înainte
de cãderea ultimei peroane, cu alte cuvinte „nu sunt
pierdute decât acele bãtãlii care n-au fost începute
niciodatã“. (Mircea Eliade). ªi pentru cã, de cele mai
multe ori, istoria se repetã, iatã ce spunea Nicolae Iorga
într-un articol de presã:
„Pentru aceasta, în afarã de ce strecoarã o ºcoalã
care toatã nu face decât sã cultive forþa ºi sã încurajeze
violenþa ºi de ce se poate culege dintr-o publicisticã de
continuã iritare, se cere o atentã ºi rãbdãtoare operã de
autoeducare a generaþiei actuale, care apoi sã facã tot
posibilul pentru ca urmaºii sã fie crescuþi în acest spirit.“ (NICOLAE IORGA, SFATURI PE ÎNTUNERIC,
Ed. Militarã, BUC 1977 pag. 23). ªi dacã cei mai mulþi
se lasã pradã sistemului, mãcar noi, cei tineri, care
avem viitorul deocamdatã sumbru, sã ne solidarizãm
pentru a îndrepta ce se mai poate, înainte ca elevii ºi
studenþii sã rãzbune incompetenþa ºi ignoranþa unora
din cadrele didactice. Un exemplu concret este iniþiativa unor tineri profesori din judeþul Gorj care sunt fondatorii filialei sindicale F.E.N., sindicat existent din
1990, dar care din motive birocratice n-a putut face
concurenþã unicului sindicat gorjean din învãþãmânt,
F.S.L.I. Nu vã pot spune cum a fost privitã aceastã
iniþiativã, pentru cã, din nefericire, nu am acea fire
transparentã ºi nepãrtinitoare caracteristicã unui critic.
Tot ceea ce pot spune este cã membrii fondatori sunt
printre profesorii cu iniþiativã ºi o voinþã irevocabilã de
a restructura învãþãmântul românesc.
Ei nu se împotrivesc sistemului, ci dimpotrivã îºi
fac datoria aºa cum ar trebui sã o facã fiecare instituþie
în parte pentru dezvoltarea pe toate categoriile de
domenii, cãci „fiecare, în afarã de optimismul sau pesimismul obiºnuit, are de fãcut un singur lucru: datoria
lui, datoria lui întreagã, orice s-ar alege de dânsul dupã
ce ºi-a fãcut datoria, pentru cã nu intereseazã acel
care-ºi face datoria, ci intereseazã datoria care s-a fãcut.“ (op. cit., pag 5)
Nu mai vorbim însã de cei mai mulþi dintre profesori care þin mai mult la dezmãþul lor trupesc fiind uºor
cumpãraþi „pe bani grei ºi vânduþi pe nimic“ ºi care
orbecãie într-o viziune falsã asupra a ceea ce fac, zic ei
bine, dar superficial, dupã o moralã autenticã. Vasile cel
Mare, sfântul ortodoxiei, criticã aspru imoralitatea lor
zicând cã: „Oamenii s-au dedat prea mult grijilor vieþii
ºi sunt asemenea pãsãrilor sãtule, care în zadar mai au
aripi, cãci se târãsc pe pãmânt laolaltã cu dobitoacele“.
Evident cã aceste slãbiciuni constituie cauza principalã
a incompetenþei profesionale ºi cã lipsa moralitãþii relevã un învãþãmânt decadent.
 Prof. Ionel Cioabã
Gr. ªc. Energetic, Nr. 1 Târgu Jiu
Membru fondator ºi cenzor F.E.N. –
filiala Gorj

Colaborarea cu
sindicatele de peste
hotare
În cadrul acordului de colaborare pe
care Federaþia Educaþiei Naþionale îl are
încheiat cu Sindicatul Angajaþilor din Învãþãmânt ºi Educaþie „Viitorul“ din Republica Moldova, o delegaþie a FEN a participat în perioada 9-11 mai 2008 la Festivalul „Cântec, joc ºi voie bunã“, la spartachiada „Citius, Altius, Fortius“ ºi la concursul „Regina Alma Mater 2008“. Manifestãrile, care au cuprins peste 400 de participanþi, au fost organizate în oraºul
Vadul lui Vodã, la baza de odihnã „Camping“. Preºedintele sindicatului „Viitorul“,
domnul Mihai Laºcu, ne-a declarat cã asemenea manifestãri sunt organizate de mai
mulþi ani. „Scopul principal este sã punã în
valoare ºi sã pãstreze tradiþia folclorului
autentic, sã stimuleze participarea membrilor de sindicat, cadre didactice, în cadrul colectivelor de creaþie din ºcoli ºi de la
nivelul raioanelor ºi, de ce nu, sã ofere prilejul unor întâlniri cu colegii din întreaga
þarã, relaxare, recreere ºi distracþie, dupã
efortul depus în anul ºcolar care se apropie
de final“. Disciplinele sportive din cadrul
spartachiadei au fost voleiul, masculin ºi
feminin, precum ºi tenisul de masã. Cele
mai bune echipe ale dascãlilor s-au întrecut în finale. Aflat la cea de-a doua ediþie,
concursul „Regina Alma Mater“ a reunit
pe scenã, în acest an, finalistele desemnate
din cele 13 raioane în care sindicatul are
organizaþii – Bãlþi, Donduºeni, Floreºti,
Ocniþa, Comrat, Chiºinãu, Briceni, Edineþ,
Ungheni, Vulcãneºti, Rezina, Cahul ºi Sîngerei. Concursul a cuprins 4 probe, cea de
prezentare, inteligenþã, ingeniozitate ºi
„Seara astralã“.
Juriul a reuºit, în cele din urmã sã desemneze câºtigãtoarea trofeului, în persoana domniºoarei Maria Burlacu din Chiºinãu. Toate celelalte concurente au fost

însã nominalizate ºi au obþinut câte un
premiu.
Participanþii s-au bucurat de prezenþa
ministrului adjunct al Educaþiei, domnul
Valentin Crudu – la deschiderea festivã a
manifestãrilor, moment dedicat zilei de 9
mai, ziua victorei, sfârºitului celui de-al
doilea rãzboi mondial, dar ºi zilei Europei.
La festivitatea de premiere a participat
doamna Galina Bulat, ministru adjunct al
Educaþiei, domnul Leonid Manea, preºedintele C.N.S. Moldova, alte persoane oficiale.
Delegaþia românã a fost alcãtuitã din
vicepreºedintele FEN, Florin Dobrescu,
Petru Columban, preºedinte al Sindicatu-

lui „I.L.Caragiale“ Prahova ºi Aristicã Mihai Pleniceanu, director departamental
FEN. Contactele cu colegii moldoveni au
relevat interesul acestora pentru a cunoaºte mai bine realitãþile din România, preocupãrile cadrelor didactice, ale organizaþilor sindicale, reuºitele, neîmplinirile
noastre, dar mai ales modul în care gândim sã acþionãm pentru a aºeza educaþia la
locul pe care îl meritã. Viitorul ne va oferi
cu siguranþã alte prilejuri pentru a adânci
colaborarea cu colegii noºtri de peste Prut.
29.05.2008
 PROF . F LORIN DOBRESCU ,
VICEPRE ºEDINTE FEN
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D’ale campaniei,

Promisiunile electorale
pentru Galaþi
De regulã, în campania electoralã politicienii pleacã mai mult urechea la electorat, indiferent de categoria socialã din care acesta face
parte. Aºa cã, între douã pomeni
electorale ºi o ºedinþã foto sau un
talk-show televizat, o micã parte
dintre cei 13 candidaþi la primãria
municipiului Galaþi a gãsit de cuviinþã cã este bine sã participe la o dezbatere publicã iniþiatã de Sindicatul
Învãþãmântului Preuniversitar din
Galaþi. Dascãlii prezenþi la aceastã
ºedinþã cu totul ºi cu totul specialã
au constatat, astfel, pe pielea lor, cã
politicienilor nu le pasã deloc de
latura umanã a învãþãmântului, ci
de infrastructura acestuia. Din start
trebuie spus cã mai mult ca sigur, la
momentul apariþiei revistei „ªcoala
Româneascã“, ciolanul electoral va fi
tranºat ºi împãrþit, aºa cã nu mai
putem schimba cu nimic soarta
urbei, dar mãcar putem sã le arãtãm
oamenilor ce au votat.
Am putea fi supãraþi cã la întâlnirea de la Casa Corpului didactic nu
au venit decât 3 candidaþi pentru
primãria oraºului, dar analizând
ulterior ofertele celorlalþi candidaþi
ºi sondajele de opinie de la momentul respectiv, am bãgat de seamã cã
nu prea contau în ecuaþie. Aºadar,
au rãspuns prezent invitaþiei lansate
de Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi trei candidaþi la
primãria municipiului ºi doi la preºedinþia consiliului judeþului. Este
vorba despre actualul primar, Dumitru Nicolae, candidat PSD, care
viseazã la al 3-lea mandat consecutiv, liberalul Marius Stan de la PNL,
care vrea sã dea manageriatul echipei de fotbal Oþelul pentru scaunul
de primar ºi una din surprizele scrutinului trecut, Andrei Liºinschi, care
a candidat în 2004 ca independent,
iar acum este sub umbrela PD-L-ului. Au mai fost prezenþi candidatul
PNL pentru preºedinþia Consiliului
Judeþului Galaþi, Victor Paul Dobre
ºi cel al democrat-liberalilor gãlãþeni, Marius Necula. Actualul primar al oraºului, Dumitru Nicolae, a
promis, cu un patos debordant, cã va
merge în continuare pe schimbarea
la faþã a infrastructurii ºcolare din
Galaþi, dar nu a oferit nicio soluþie
care sã vizeze bunãstarea dascãlilor.
„Trebuie sã stabilim prioritãþile
împreunã cu dumneavoastrã, dar
trebuie sã le facem gospodãreºte.
Am umblat prin multe locuri ale
oraºului ºi am vãzut cã ºcolile periferice au fost tratate cu mai puþinã
atenþie. Am mai vãzut cã avem mare
nevoie de grãdiniþe. În mandatul
ãsta trebuie sã facem cât mai multe
grãdiniþe. Vinovaþi suntem doar noi
pentru cã dupã Revoluþie am transformat multe grãdiniþe în alte spaþii.
Trebuie sã aranjãm ºcolile din
Galaþi. Am dublat ºi am triplat
investiþiile. Programul meu este sã
menþin trendul crescãtor. Nu sunt
mulþumit cã pe perioada de vacanþã
se pune cheia pe diverse terenuri de
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sport. Produsul nostru are multe
rebuturi. Mã angajez cã voi sprijini
în mandatul viitor tot ce este legat de
învãþãmânt“, a spus senin primarul
fãrã sã aminteascã deloc de latura
umanã a ºcolilor ºi fãrã sã explice cã
banii pentru modernizarea ºcolilor
vin, în marea lor parte, de la
Ministerul Educaþiei. Fãrã menajamente, primarul a fost atenþionat de
dascãli cã refuzã sistematic sã
acorde bani de la bugetul local proporþional cu fondurile alocate din
PIB pentru educaþie ºi cã refuzã, la
fel de sistematic, sã semneze un act
adiþional la contractul colectiv de
muncã (sub forma unui protocol)
prin care consiliul local se obligã sã
respecte clauzele prevãzute în contractul colectiv de muncã.
Isteþ, sau poate bine consiliat,
unul dintre candidaþi s-a ridicat ºi a
spus cã are la el un model de contract colectiv la nivel local, pe care-l
va semna imediat ce va ajunge la
primãrie. Iniþiativa lui Andrei Liºinschi a fost aplaudatã la scenã deschi-

mânt. 1.300 de miliarde în ultimii
doi ani. Guvernul a fãcut o prioritate
din învãþãmânt. Banii nu s-au dat
politic. S-au dat primãriilor, s-au dat
ºcolilor. Evident cã cei mai mulþi
bani s-au dat primãriei Galaþi. Totul
se datoreazã cotei unice de impozitare, dupã 6 luni am cules ºi primele
roade. Pentru cã am avut resurse, în
ultimii doi ani, am alocat bani mulþi
educaþiei“, a precizat liberalul gãlãþean, care însã nu i-a mulþumit pe
dascãlii din salã, care nu prea au
simþit în portofele cã învãþãmântul
este finanþat masiv.
Prezent în salã, candidatul liberalilor pentru fotoliul de primar al
oraºului Marius Stan a þinut sã-i felicite pe dascãli pentru cã au supravieþuit unui lung ºir de probleme ºi
umilinþe. „S-au fãcut niºte paºi
importanþi. N-aº vrea totuºi sã trec
peste faptul cã toþi banii au venit de
la Guvern. Prea puþini de la consiliul
local. Dacã guvernul a dat 6% din
PIB pentru învãþãmânt, ºi consiliul
local ar trebui sã dea 6%. Atunci

Necula vrea sã înfiinþeze o comisie
specializatã pe probleme de învãþãmânt, care ar urma sã se ocupe în
principal de problema nevoilor de
resurse umane din judeþ. El va trasa
sarcinã acestei comisii ca în maximum 6 luni sã facã o evaluare clarã a
nevoilor actuale de personal pentru
toate domeniile pieþei muncii. Acelaºi serviciu ar urma sã se ocupe ºi
atragerea de fonduri europene prin
scrierea de proiecte. „Discutãm de
banii proveniþi din taxele noastre.
Este prea mult sã te lauzi cã s-au
fãcut lucruri multe cu banii altuia.
Fiecare comunitate localã ar trebui
sã gestioneze banii pentru învãþãmânt. Vreau ca toþi cei care lucreazã
în învãþãmânt sã-ºi recâºtige demnitatea. Acest efort al lor nu este cunoscut. Voi înfiinþa un serviciu dedicat zonei învãþãmântului. Avem la
dispoziþie foarte multe fonduri
europene pe care nu le putem accesa
pentru cã nu se fac proiecte. Trebuie
sã avem studii de fezabilitate. Nu
avem un plan de dezvoltare a jude-

sã de dascãli. Promisiunea candidatului PD-L pentru fotoliul de primar
al Galaþiului este menitã sã compenseze deficiturile financiare de care
au avut parte profesorii din cauza
nerespectãrii legilor. Andrei Liºinschi este de altfel singurul candidat
care a invitat pânã acum profesorii
la o dezbatere publicã pentru a afla
chiar din gura lor problemele cu care
aceºtia se confruntã. El spune cã
doar comunicând direct cu oamenii
poþi sã le afli adevãratele lor probleme. Fiind om de afaceri, candidatul democrat-liberalilor gãlãþeni,
le-a promis cã pe toatã perioada
mandatului sãu la primãrie drepturile legale ale profesorilor nu vor fi
negociate, aºa cum face actuala administraþie, ci vor fi plãtite.
La întâlnire a participat ºi un
membru al cabinetului Tãriceanu,
ministrul secretar de stat în Ministerul Administraþiei ºi Internelor,
Victor Dobre. Acesta a reamintit audienþei cã educaþia a fost o prioritate
a guvernului liberal, pe care am respectat-o strict. „Niciodatã nu s-au
alocat atâþia bani pentru învãþã-

s-ar putea face sãli de sport în fiecare ºcoalã. Anul trecut s-au pierdut
130 de miliarde de lei pentru cã nu
s-au fãcut proiecte. La vreo 6 grãdiniþe s-au pierdut bani. Am vãzut cã
sunt probleme pe la grãdiniþele din
marginea oraºului. Grãdiniþele ºi
ºcolile sã aibã independenþã termicã. Trebuie sã avem grijã de banii
care vin de la Uniunea Europeanã.
Ordinea în ºcoli, mãrirea numãrului
de agenþi, toate trebuie finanþate din
banii de la bugetul local. Trebuie sã
avem sisteme de supraveghere video
pe strãzi ºi mai ales în zona ºcolilor.
Fiecare ºcoalã va trebui sã aibã un
teren de sport. Vreau sã fac ºi 50 de
terenuri de baschet în toate cartierele din Galaþi. Primãria va trebui sã se
implice în sprijinirea performanþei
olimpice. Ar trebui ca aceºti copii
talentaþi sau dotaþi sã primeascã
burse pentru a studia mai departe“,
a enumerat Marius Stan câteva dintre propunerile sale electorale.
O altã ofertã interesantã a venit
de la Marius Necula. Dacã va ajunge
preºedintele Consiliului Judeþului
Galaþi, democrat-liberalul Marius

þului. Nu pot fi atraºi bani europeni
dacã nu avem un plan de dezvoltare
a judeþului. Acesta dã direcþia în care
trebuie sã meargã învãþãmântul“,
spune Marius Necula. Imediat este
contrazis de un fost coleg de partid,
profesorul Gabriel Gogoncea. „Nu
ºtiu dacã se va putea înfiinþa acest
serviciu. Existã deja un compartiment mixt, la nivelul autoritãþilor
locale, care face prognoze ºi le trimite Ministerului Educaþiei. Acesta
trimite tot ce vrea el în materie de
cifre de ºcolarizare“, explicã Gogoncea. Replica lui Necula nu a întârziat
sã aparã: „Tocmai pentru cã nu se
respectã previziunile noastre, noi
vrem ca decizia sã porneascã de la
Galaþi“, spune Necula, care intuieºte
ceva legat de noile prevederi ale legii
învãþãmântului care dau ca sigurã
transformarea Inspectoratelor ªcolare în Direcþii Judeþene pentru Învãþãmânt.
Dupã ce au ascultat lungul ºir al
promisiunilor electorale, cele mai
multe legate de investiþiile care ar
urma sã aibã loc în infrastructura
ºcolarã ºi, pe lângã ea, a venit rândul

preºedintelui executiv al SIP sã le
spunã candidaþilor de ce are nevoie
Galaþiul, mai ales cã ºi acesta ºi-a
depus candidatura ca independent
pentru CL Galaþi. „Domnilor candidaþi, ºtiþi care sunt marile probleme
ale noastre? Evident cã nu le ºtiþi,
pentru cã, deºi v-am invitat la ºedinþele noastre, niciunul nu aþi venit
pânã acum. Avem mari probleme cu
spaþiile de locuit pentru profesorii
tineri. Despre aceastã problemã þipãm demult, dar degeaba. Familiile
tinere de profesori încã locuiesc în
cãminele internat ale ºcolilor. Din
pãcate, în acele cãmine ºi-au fãcut
apariþia ºi alte persoane“, a explicat
Valeriu Diculescu. Aprecierile lui au
fost susþinute ºi de purtãtorul de
cuvânt al sindicatului, Lidia Antoniu. „ªcoala româneascã înseamnã
ºi pregãtirea resursei umane. Produsul nostru este de mare preþ. Dacã
unul dintre cei patru piloni între
care stã acest produs, nu funcþioneazã, atunci e de rãu. Societatea ne
aratã cu degetul cã dãm rebuturi…
Vreþi un oraº lipsit de rebuturi, dar
nu vã gândiþi deloc la munca noastrã
cu copii ai cãror pãrinþi sunt plecaþi
în strãinãtate. În plus, cum trebuie
sã arate comanda socialã. Nu s-a
fãcut o comandã socialã, cum vreþi
sã arate aceºti copii?“, i-a întrebat
aspru Lidia Antoniu pe aspiranþii la
fotoliul de primar al Galaþiului, care
vorbiserã pânã atunci despre terenuri de sport sau despre reparaþii în
ºcoli. Rãspunsul a venit imediat de
la Marius Stan care a spus, în mare,
cã autoritãþile locale trebuie sã
creeze climatul economic propice reîntoarcerii în Galaþi a oamenilor care
au plecat la muncã în strãinãtate.
Este ºi asta o soluþie de luat în calcul,
care nu se poate face însã de azi pe
mâine. Este nevoie de curaj politic
de a lua anumite decizii strategice în
dezvoltarea viitoare a oraºului. Pânã
atunci, mai oportunã ni se pare propunerea liderului SIP Galaþi, Valeriu
Diculescu, care vrea înfiinþarea unei
comisii speciale în CL care sã analizeze ºi sã rezolve situaþia acestor
copii. „Învãþãmântul gãlãþean nu are
nevoie doar de comisii care sã se
ocupe de atragerea de bani europeni
pentru infrastructurã. Avem nevoie
de o comisie cu scop clar de protecþie socialã, care ar urma sã fie înfiinþatã la nivelul consiliului local.
Aceasta ar avea ca sarcinã protejarea
copiilor ai cãror pãrinþi sunt plecaþi
în strãinãtate. Putem astfel sã acordãm un ajutor tinerilor sã nu ajungã
în stradã“, mai spune Valeriu Diculescu. Acesta nu s-a sfiit sã atragã
atenþia mediului economic, care este
aproape identic cu cel politic, cã în
ultimii agenþii economici nu prea
mai primesc elevii de la liceele tehnice sã facã practicã. „Dacã vor oameni buni, trebuie sã dea burse“, a
atras atenþia Valeriu Diculescu.
 BOGDAN NISTOR
Pentru sugestii ºi reclamaþii:
bogdan.nistor@rtvmedia.ro
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ªcoala feroviarã braºoveanã
la moment aniversar
Cea de-a XVI-a ediþie a manifestãrii „Zilele ªcolii Feroviare Braºovene“ a avut loc în zilele de 17 ºi 18
aprilie 2008 la Colegiul Tehnic Feroviar Braºov. Cu acest prilej s-au
aniversat 30 de ani de la absolvirea
primelor douã promoþii ale liceului
tehnic. La aceastã sãrbãtoare, alãturi
de elevi ºi cadre didactice au participat reprezentaþii absolvenþilor din
1978, foºti profesori ai ºcolii, reprezentanþi ai Inspectoratului ºcolar judeþean, ai partenerilor economici, o
delegaþie de elevi din Germania, alþi
invitaþi, între care ºi elevi ai claselor
a VIII-a din ºcolile vecine.
Organizatorii, între care pot fi
menþionaþi alãturi de colectivul didactic ºi de elevi, Consiliul reprezentativ al pãrinþilor, sindicatul, Fundaþia Românã pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Feroviar, au vernisat
douã expoziþii, una cu noutãþi editoriale ºi alta cu „producþii“ ale elevilor. A fost lansatã revista ºcolii „Glasul roþilor de tren“, iar oaspeþii au
vizitat ºcoala pentru a vedea ce mai
este nou.
Masa rotundã cu tema „Parteneriate culturale, sociale ºi economice“
a oferit cadrul pentru unele concluzii
asupra locului pe care liceul de cãi

ferate îl ocupã în viaþa foºtilor absolvenþi din promoþia 1978, dar ºi
din alte generaþii. Partenerii economici au formulat cerinþe privind
cunoºtinþele ºi competenþele pe care
ºi le-ar dori la angajarea absolvenþilor de astãzi.
Numeroasele concursuri au
atras un numãr mare de elevi. Între
acestea pot fi amintite „Alcoolul nu
te face mare“, „Conquiztador“, „Cum
sã devii un gentelman?“, „Locuri ºi
oameni din Europa“, „Discriminarea ucide“, „Concurs de bancuri“. La
sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
ale elevilor au fost prezentate 17 lucrãri la Secþiunea umanistã-litere,

10 lucrãri la Secþiunea om ºi societate, 15 lucrãri ºi proiecte la Secþiunea
ºtiinþificã ºi tehnicã. În deschidere
au fost prezente ºi cadrele didactice
cu douã expuneri privind sursele de
energie neconvenþionalã ºi problemele actuale ale Uniunii Europene.
Studioul de film „Feroviar Grup
’95“ a pregãtit ºi prezentat 9 filme în
cadrul a douã gale, cu o duratã de 4
ore. Personajul principal este elevul,
iar filmele prezintã principalele activitãþi organizate în ºcoalã, la nivelul
comunitãþii locale, dar ºi în cadrul
unor proiecte internaþionale din ultima perioadã. Colectivul de elevi-

A fost decernat Marele Premiu
.campion 2008
Peste 50 de elevi pasionaþi de informaticã
ºi profesorii lor coordonatori s-au reunit la
sfârºitul sãptãmânii trecute la Bran în cadrul
finalei competiþiei .campion 2008.
Proiectul .campion desfãºurat sub auspiciile Centrului de Excelenþã SIVECO, iniþiat ºi
finanþat de SIVECO Romania, este coordonat de
Emanuela Cerchez ºi Marinel ªerban, profesori
la Liceul de Informaticã „Grigore Moisil“ Iaºi.
Dezvoltarea programului .campion porneºte de la ideea cã tehnologia informaþiei este
viabilã, aplicabilã ºi cu rezultate concrete în
modernizarea societãþii româneºti.

Iniþiativa de a organiza aceastã competiþie, ce se adreseazã elevilor din învãþãmântul preuniversitar, se înscrie în strategia
SIVECO Romania de a contribui la dezvoltarea
potenþialului acestor tineri valoroºi pentru obþinerea de viitoare performanþe în informaticã.
Echipa de organizatori a fost în permanenþã
sprijinitã de câºtigãtorii ediþiilor anterioare ale
concursului .campion, de premianþi ai Olimpiadelor Naþionale ºi Internaþionale, care au
oferit o pregãtire continuã celor peste 1.500 de
participanþi la rundele online ale competiþiei.
3 elevi au înregistrat punctajul maxim de
300 de puncte, dar, conform regulamentului,

Marele Premiu .campion 2008 a revenit
celui mai tânãr dintre ei: Cezar Mocan de la
Colegiul Naþional „Emil Racoviþã“ din
Cluj-Napoca.
Pe prima treaptã a podiumului au
urcat: Vlad Tãtãranu – Liceul Internaþional
de Informaticã, Bucureºti, grupa micã; Bogdan
Tãtãroiu – Liceul Internaþional de Informaticã, Bucureºti, grupa mijlocie; Victor Rusu –
Liceul Internaþional de Informaticã, Bucureºti,
grupa mare.
Premiul doi a revenit elevilor: Alexandru Cazacu – Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti“, Craiova, grupa micã; Bogdan Caºu – Colegiul Naþional „Unirea“, Focºani, grupa mijlocie; Cosmin Gheorghe – Liceul Internaþional
de Informaticã, Bucureºti, grupa mare.
Ocupanþii locului trei au fost: Victor Ionescu – Colegiul Naþional „I.L. Caragiale“, Ploieºti, grupa micã; Mihai Bivol – Colegiul Naþional „Dinicu Golescu“, Câmpulung, grupa mijlocie; ªtefan Filip, Colegiul Naþional de Informaticã „Tudor Vianu“ Bucureºti, grupa mare.
„Am mare încredere în aceºti tineri participanþi ºi recunosc în ei pe viitorii creatori de
tehnologii revoluþionare. Îi felicit pe câºtigãtori ºi sunt convins cã vom mai auzi de mulþi
dintre actualii participanþi la finala .campion în rolul de viitori creatori ºi promotori
de noi tehnologii. Concursul .campion reprezintã o ºansã extraordinarã pe care tinerii o
pot valorifica, aceea ca prin obþinerea de performanþã în informaticã sã devinã capabili de
a se adapta viitoarelor schimbãri de pe piaþa
muncii, fiind cu siguranþã pregãtiþi sã utilizeze cu succes tehnologii care la ora actualã
nu existã“, a declarat Radu Jugureanu, AeL
eContent Department Manager în cadrul
SIVECO Romania.

redactori ai postului de radio ºcolar
„School Radio One“, cu o tradiþie de
13 ani, a fost prezent cu emisiuni
muzicale, dar au asigurat ambianþa
sonorã ºi la concursul de dans ºi discoteca organizatã în ultima zi.
Nu au lipsit nici competiþiile
sportive: finala micã ºi finala la fotbal, concurs de patine cu rotile, pentru fete, ºi de biciclete, pentru bãieþi,
tenis de masã, meciul de fotbal între
selecþionata elevilor ºi selecþionata
profesorilor, demonstraþii ale Clubului C.S.S.-C.F.R. la lupte grecoromane.
Festivitatea de premiere a participanþilor a fost urmatã de disco-

tecã, cu participarea extraordinarã a
Grupului „Sound“ de la Clubul elevilor Braºov.
Din punctul de vedere al celor
mai mulþi elevi participanþi, actuala
ediþie a Zilelor ºcolii feroviare braºovene a reuºit sã îmbine distracþia,
buna dispoziþie, cu bucuria unei
reuºite personale dupã efortul depus
pentru a pregãti una sau alta dintre
activitãþile cuprinse în program.
Dascãlii ºcolii nu pot decât sã subscrie la acest punct de vedere. Mulþi
dintre aceºtia, elevi ºi profesori gândesc deja la o ediþie viitoare ºi mai
frumoasã.
 PROF . F LORIN DOBRESCU
PRE ºEDINTE AL FUNDAÞIEI
ROMÂNE PENTRU DEZVOLTAREA
ÎNVÃÞÃMÂNTULUI FEROVIAR
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NOUTÃÞI ÎN FIECARE ZI
În plus, venim în ajutorul cititorilor
cu cinci adrese de email unde fiecare
poate sã-ºi spunã pãsurile ºi sã
contribuie în acest fel la dezvoltarea
învãþãmântului românesc.
sindicat @scoalaromaneasca.ro
nu ezitaþi sã ne scrieþi despre orice problemã legatã de sindicat;
paparazzi@scoalaromaneasca.ro
trimiteþi poze din ºcoli ºi noi le vom publica, deveniþi fotoreporteri ºi
prindeþi instantaneele cele mai bune;
reforma@scoalaromaneasca.ro
aveþi ceva de spus, o propunere pentru reformarea educaþiei
româneºti, aici ne puteþi scrie. Ideile interesante îºi vor gãsi loc în
revistã;
juridic@scoalaromaneasca.ro
suntem aici sã te ajutãm, nu ezita sã dai un email;
corupþie@scoalaromaneasca.ro
te-ai lovit de corupþia din învãþãmânt, noi te ajutãm sã-i dai în vileag
pe cei care distrug educaþia.
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Sistemul ECVET pentru domeniul
educaþiei ºi formãrii profesionale
În cadrul studiului de fezabilitate
comandat de Directoratul General
pentru Educaþie ºi Culturã al Comisiei Europene, cercetarea ECVET
Connexion se referã în mod particular la perspectivele implementãrii
sistemului în domeniul educaþiei ºi
formãrii profesionale iniþiale. Studiul
contribuie la finalizarea recomandãrilor Comisiei Europene adresate
statelor membre, recomandãri ce se
referã la introducerea sistemului de
credite transferabile în domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale în Europa. Studiul prezintã prioritãþi ºi propuneri concrete de acþiune, care pot fi
utilizate de Comisia Europeanã ºi de forurile competente din þãrile membre.

Descriere
Cercetarea a fost efectuatã, la
sfârºitul lui 2006, de cãtre Asociaþia
Naþionalã pentru Formarea Profesionalã din Domeniul Auto din
Franþa (ANFA) ºi Ministerul Educaþiei Naþionale, al Învãþãmântului
Superior ºi al Cercetãrii din Franþa
(MENESR). În domeniul industriei
automobilelor ANFA reprezintã atât
Organizaþia Comunã a Acþionarilor
Autorizaþi, cât ºi Fondul pentru Securitatea Educaþiei. Cele douã instituþii au antrenat în aceastã activitate
o serie de experþi naþionali din diferite þãri europene, precum ºi un comitet de coordonare format din persoane provenind din diferite medii,
asigurând astfel obiectivitatea concluziilor. Analiza efectuatã de echipa
tehnicã implicatã privind sistemul
ECVET (Sistemul European de Credite pentru Învãþãmântul Profesional ºi Tehnic) ºi analiza documentului supus consultãrii au arãtat cã recomandãrile propuse se referã în
primul rând la sistemul de evaluare
ºi certificare, ºi cã impactul asupra
ofertei de educaþie ºi formare este
implicit, dar nu a fost niciodatã formulat clar. Dupã identificarea condiþiilor necesare implementãrii ºi
integrãrii sistemului ECVET, studiul
îºi propune sã evalueze posibilitãþile
de adaptare ale principiilor ECVET
de cãtre sistemele educaþionale ºi
durata necesarã implementãrii, sã
stabileascã acþiunile prioritare ºi sã
identifice principalii actori care vor
acþiona ca vectori ai schimbãrii. Deoarece sistemul ECVET este considerat un proiect cu caracter inovator
în domeniul educaþiei ºi formãrii
profesionale, rezultatele studiului
nu au fost folosite pentru a efectua
comparaþii între diferite sisteme ºi
nici pentru identificarea celui mai
bun sistem. Studiul reprezintã mai
degrabã o analizã aprofundatã a „detaliilor“ care conduce la diferite concluzii, la o clasificare a sistemelor în
funcþie de anumite aspecte ale capacitãþii sistemelor de implementare a
sistemului ECVET, obiectivul principal al acestuia fiind sprijinirea tinerilor antrenaþi în sistemul de educaþie ºi formare profesionalã iniþialã.

Obiective
Studiul ECVET Connexion are
ca scop, pe de o parte, analiza sis-
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temelor de educaþie ºi formare profesionalã iniþialã din Europa, luând
în considerare diferite aspecte ale
ofertei educaþionale (tip, organizare,
programe de formare, furnizare
etc.), ºi identificarea obstacolelor în
vederea implementãrii sistemului
ECVET. În acest fel pot fi formulate
recomandãri care faciliteazã dezvoltarea acestuia. Mecanismul ECVET
propus spre consultare are la bazã
anumite intenþii politice, cum ar fi
îmbunãtãþirea la nivel global a calitãþii educaþiei profesionale din Europa, diseminarea la nivelul sistemelor europene de educaþie profesionalã, precum ºi dezvoltarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii în vederea
prevenirii excluderii sociale. Una
din direcþiile strategice de acþiune
care permite atingerea acestor
obiective este mobilitatea formabililor în cadrul sistemelor diverse. Mobilitatea favorizeazã diseminarea
inovaþiilor ºi a exemplelor de bunã
practicã, dar necesitã introducerea
de mecanisme specifice care sã favorizeze atât cooperarea între sisteme,
cât ºi dezvoltarea încrederii reciproce.

Întrebãri...
Studiul ECVET Connexion se referã în mod particular la trei probleme:
1. În ceea ce priveºte cerinþele,
sistemul ECVET contestã oare principiile fundamentale ale sistemelor
de educaþie profesionalã în Europa
schimbându-le funcþia socialã sau
organizarea?
2. Dacã presupunem cã principiile fundamentale nu sunt contestate,
introducerea sistemului ECVET va
genera oare schimbãri profunde în
relaþiile dintre principali factori interesaþi ºi în funcþionarea mecanismelor existente? Care sunt condiþiile
pe care aceste sisteme trebuie sã le
întruneascã? Cât de departe se situeazã sistemul actual faþã de sistemul ECVET?
3. În final, care sunt activitãþile
principale ce trebuie realizate în primã instanþã, atât la nivel naþional,
cât ºi la nivel european, pentru a facilita implementarea sistemului
ECVET (pentru ca toþi cetãþenii ºi
formabilii sã beneficieze de acest sistem), ºi cum se realiza aceste activitãþi în mod eficient?

…ºi rãspunsuri
Rãspunsurile au indicat existenþa anumitor dificultãþi. Prima dificultate este legatã de realizarea unei
imagini globale în ceea ce priveºte
sistemele de educaþie profesionalã
din Europa, imagine care sã reflecte
diversitatea acestora. Deoarece
obiectivul nu a fost realizarea unei
diagnoze pentru fiecare sistem în
parte, ci analiza posibilitãþilor de a
implementa sistemul ECVET la nivel european, a fost necesarã aplicarea unei tipologii ad hoc care a permis forurilor competente poziþionarea propriului lor sistem. A doua se
referã la reflectarea impactului pe
care sistemul ECVET îl poate avea

asupra ofertei educaþionale. În forma în care este prezentat, sistemul
se referã la descrierea procesului de
certificare pe bazã de unitãþi de certificare exprimate în termeni de rezultate ale învãþãrii, care pot fi acumulate ºi cãrora li se alocã puncte de
credit. Întrucât nici specificaþiile
tehnice ºi nici documentul de consultare nu fac referiri privitoare la
impactul asupra altor factori interesaþi, recomandãrile studiului sunt
adresate forurilor competente responsabile pentru certificare. Studiul
s-a concentrat asupra prezentãrii
sistemului ECVET în întregul sãu,
accentuând însã problemele legate
de implementare, þinând cont, totuºi, de faptul cã definirea anumitor
elemente ale sistemului nu a fost
finalizatã încã.

Condiþii sau
condiþionãri?
Prin urmare, pentru adoptarea
sistemului ECVET, unde existenþa
condiþiilor tehnice reprezintã o condiþie preliminarã, trebuie luate în
considerare alte trei condiþii (flexibilitate, autonomie, permisivitate),
pentru ca aceastã metodã sã poatã fi
utilizatã în subsistemele naþionale

Analiza efectuatã a permis realizarea
unei imagini de ansamblu a subsistemelor de educaþie ºi formare profesionalã iniþialã din Europa cu privire la condiþiile de implementare
ale sistemului ECVET. În general,
aproximativ 50% dintre subsisteme
ating sau chiar depãºesc pragul minimum necesar pentru implementarea ECVET. Referitor la condiþia de
„autonomie“ doar o treime dintre
subsisteme reuºesc sã depãºeascã
pragul minim. Câteva aspecte ale
analizei evidenþiazã un caracter recurent în ceea ce priveºte modul de
operare, organizare ºi desfãºurare a
proceselor în diferitele subsisteme
de educaþie ºi formare profesionalã
iniþialã. Mai mult decât atât, multe
subsisteme pot fi grupate în condiþiile în care ele aplicã soluþii ºi abordãri similare în ceea ce priveºte toate
aspectele analizate. Conform logicii
generale ale organizãrii acestora
putem defini ºi identifica scopul lor:
astfel grupul devine un tip de subsistem.

Factori interesaþi ºi roluri
În domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale iniþiale existã o serie
de factori interesaþi, cum ar fi: insti-

Rezultatele învãþãrii dobândite de cãtre o persoanã în diferite contexte
pot fi uºor transferate
de educaþie ºi formare profesionalã
iniþialã.
Cele patru condiþii de bazã sunt
urmãtoarele:
 Caracteristici tehnice: integrarea specificaþiilor tehnice ECVET
 Flexibilitate traseelor de formare
 Autonomia instituþiilor furnizoare de educaþie ºi formare
 Permisivitate: deschiderea
faþã de mobilitate, încrederea dintre
parteneri.
Fiecare dintre cele patru condiþii
de mai sus reprezintã un rãspuns la
anumite nevoi specifice ºi imperative în momentul introducerii sistemului ECVET. Trebuie, totodatã,
sã subliniem cã adoptarea formalã a
sistemului ECVET de cãtre autoritãþile competente nu e de ajuns pentru ca furnizorii de formare profesionalã sã doreascã sau sã fie pregãtiþi
pentru implementarea sistemului.

tuþiile administraþiei centrale, editorii materialelor de învãþare ºi suporturilor de curs utilizate în formare, instituþiile de cercetare din domeniul educaþiei, centre de formare
profesionalã, structuri ale sectoarelor de activitate economicã, camere
consulare, întreprinderi, sindicate,
pãrinþii elevilor ºi însuºi elevii. Este
destul de dificil sã întocmim o listã
completã ºi sã desfãºurãm o analizã
aprofundatã a rolului ºi influenþei
fiecãruia dintre cei de mai sus asupra procesului de educaþie ºi formare. În consecinþã, am decis sã limitãm studiul la „factorii-cheie“
identificaþi pe parcursul altor studii
ºi cercetãri efectuate în acest domeniu, factori ce pot avea o influenþã
semnificativã asupra succesului implementãrii sistemului ECVET.
Aceºti factorii au fost grupaþi în urmãtoarele categorii clasice: instituþiile de tip „administrativ“, instituþiile

ce reprezintã „mediul economic“,
centre de formare profesionalã ºi întreprinderi/companii. Analiza proceselor de educaþie ºi formare a demonstrat cã factorii de mai sus îndeplinesc diverse funcþii în domeniul
educaþiei profesionale. În funcþie de
subsistem ºi de etapa în care se aflã
procesul, aceºtia pot avea urmãtoarele funcþii: conducere, supervizare,
facilitare sau consiliere. Aceste patru
roluri sunt prezentate astfel: conducere, supervizare, facilitare sau furnizare de servicii ºi consiliere. Aceste
funcþii (roluri) vor fi regãsite în subsistemele de educaþie ºi formare
profesionalã iniþialã. În cazul sistemelor centralizate, unde managementul aparþine unui factor dominant care de multe ori este chiar ministerul, funcþiile de conducere ºi
supervizare (vezi conceptul) pot fi
regãsite la nivelul factorului respectiv. Diversitatea este o regulã importantã, însemnând cã punctul de plecare al oricãrei acþiuni va fi reprezentat de rolul unui anumit factor ºi
nu de natura acestuia.

Concluzii
Studiul ECVET Connexion evidenþiazã urmãtoarele idei de bazã:
1. Sistemul ECVET nu poate fi
redus doar la adoptarea unor specificaþii tehnice, ci trebuie sã ia în considerare ºi alte condiþii, cum ar fi flexibilitatea ofertei de pregãtire, autonomia instituþiilor ce asigurã pregãtirea, permisivitatea factorilor din
domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale (deschidere faþã de mobilitate ºi faþã de factorii europeni). În
cazul anumitor subsisteme, se impun dezvoltãri susþinute pentru o
mai bunã corelare cu specificaþiile
tehnice. În cazul tuturor subsistemelor ºi în cazul majoritãþii tipurilor
condiþia de „Autonomie“ este capitolul la care trebuie lucrat cel mai
mult.
2. Teoretic, sistemul ECVET
poate fi implementat în diverse subsisteme. Specificaþiile tehnice opereazã mai mult sau mai puþin în acelaºi mod în toate tipurile de subsisteme. Ca urmare, în funcþie de diferitele tipuri de sisteme, implementarea ECVET ar putea necesita mai
mult sau mai puþin timp.
3. Fãcând abstracþie de principiile strict tehnice, încrederea reciprocã este cel mai important element al întregului sistem. Acesta
este un aspect care vizeazã toate elementele ECVET ºi care se referã la
toate condiþiile de implementare.
4. Acþiunile necesare pentru a
compatibiliza subsistemele cu condiþiile stabilite au ca prim scop aculturalizarea factorilor interesaþi, dezvoltarea expertizei acestora (în ceea
ce priveºte individualizarea parcursurilor de pregãtire, evaluarea etc.),
dezvoltarea proiectelor pentru elaborare de programe de formare
(curricula) comune, extinderea potenþialului proiectelor curente ºi diseminarea informaþiei în rândul tinerilor (al beneficiarilor finali).
 ALIN BRATU
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OIM va asigura asistenþã
în parteneriatul
social din România
La 16 mai 2008, la Bucureºti, în
contextul misiunii de asistenþã
tehnicã a Organizaþiei Internaþionale a Muncii (OIM), Guvernul României ºi partenerii de dialog social
permanent – confederaþiile patronale ºi confederaþiile sindicale, au
semnat un memorandum, înregistrat la Ministerul Muncii sub nr.
1114/DP/ 16.05.2008, prin care au
convenit asupra câtorva principii
esenþiale pentru o bunã funcþionare
a dialogului social real. Astel, pãrþile
au semnat pentru îmbunãtãþirea cadrului legislativ în domeniul relaþiilor de muncã ºi a dialogului social,
dar ºi pentru asistenþa tehnicã de
specialitate din partea OIM referitoare la respectarea dreptului la liberã asociere sindicalã ºi patronalã,
la contractele colective de muncã ºi
la soluþionarea conflictelor de muncã. Toate aspectele punctate în Memorandum-ul semnat vor fi incluse
într-un calendar comun al pãrþilor
semnatare, calendar ce urmeazã a fi
comunicat ºi OIM.
Cu ocazia vizitei pentru asistenþã
tehnicã a reprezentanþilor OIM, Federaþia Educaþiei Naþionale a prezentat acestora sinteza celor mai
urgente probleme ale sistemului de
învãþãmânt românesc. Prezentarea
explicitã a fost fãcutã prin transmiterea unei sesizãri cãtre Comisia de
Experþi pentru aplicarea convenþiilor ºi recomandãrilor OIM, în data
de 27.05.2008.
Prin acesta, Federaþia Educaþiei
Naþionale, în calitatea sa de reprezentant a zeci de mii de salariaþi din
sistemul educaþional românesc, a
adus în atenþia Comisiei OIM urmãtoarele probleme cu care se confruntã sistemul educaþional românesc:
1. Refuzul permanent al Guvernului României de elaborare a unei legi de salarizare
pentru domeniul bugetar, lege
prin care învãþãmântul sã fie poziþionat în conformitate cu importanþa socialã a activitãþii desfãºurate ºi
cu statutul de prioritate naþionalã
conferit de Legea învãþãmântului. În
momentul de faþã, personalul din învãþãmânt este poziþionat, ca salarizare, în ultima treime a domeniilor
bugetare. Arãtãm cã activitatea de
elaborare a unei legi unice de salarizare pentru domeniul bugetar este
o obligaþie asumatã de Guvern prin
punctul VII al Acordului semnat cu
federaþiile sindicale din învãþãmânt
la Bucureºti, la 28 noiembrie 2005.
Acordul astfel semnat este un act
care exprimã manifestarea de voinþã
a autorilor sãi, încheiat cu scopul de
a crea obligaþii în sarcina ambelor
pãrþi. În timp ce federaþiile sindicale
ºi-au asumat obligaþia încetãrii acþiunilor de protest ºi reluarea procesului de învãþãmânt, dupã mai bine
de trei sãptãmâni de grevã generalã,

 CONSILIERUL TÃU JURIDIC ,
ALEXANDRA ICHIM

Subiectele de la
BAC pot fi contestate
în justiþie

Guvernul, la rândul sãu, în calitate
de parte cosemnatarã, s-a angajat la
îndeplinirea mai multor obligaþii.
Una dintre acestea, statuatã prin
punctul VII al Acordului, angaja Guvernul la elaborarea unui proiect de
lege a salarizãrii personalului bugetar pânã la 15 aprilie 2006, proiect
care sã reflecte prioritatea naþionalã
a sistemului de învãþãmânt ºi care sã
fie aplicatã începând cu 1 ianuarie
2007. Federaþiile sindicale ºi-au îndeplinit deîndatã obligaþia asumatã,
în timp ce Guvernul României are ºi
la acest moment obligaþii restante.
1. Nerespectarea de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, reprezentat de domnul
ministru Cristian Adomniþei, a prevederilor legale privitoare la stabilirea salariului minim pentru
personalul didactic de predare
cu studii universitare de lungã
duratã, salariu aflat în momentul
de faþã sub valoarea conferitã de actele normative în vigoare. Din acest
motiv, salariaþii din învãþãmânt au
fost nevoiþi sã-ºi obþinã drepturile
salariale legale în instanþã. Arãtãm
cã aceasta este singura soluþie prin
care salariaþii îºi pot obþine drepturile legitime în România. Menþionãm cã începând cu 1 ianuarie
2007, conform art. 40 alin. 4 din
Contractul colectiv de muncã unic la
nivel naþional 2007-2010, salariul
minim negociat pentru personalul
cu studii superioare era stabilit la
valoarea de 880 de lei. Contrar
tuturor normelor legale, prin OG
11/2007 privind salarizarea personalului din învãþãmânt în anul

2007, valoarea salariului acordat
personalului cu studii superioare a
fost stabilit sub nivelul minim de
880 de lei. Dupã câteva petiþii fãrã
rezultat, Federaþia Educaþiei Naþionale a chemat în judecatã Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse ºi Guvernul României, pentru ca instanþa de judecatã
sã recunoascã dreptul Federaþiei
Educaþiei Naþionale de a purta negocieri pentru stabilirea fondurilor
necesare asigurãrii personalului din
învãþãmânt cu studii superioare a
salariului minim de 880 de lei, ºi a
solicitat în acelaºi timp ºi obligarea
pârâþilor la îndeplinirea obligaþiei
privind deschiderea negocierilor
colective, conform cadrului ºi procedurii prevãzute de art. 9 din contractul colectiv de muncã unic la nivel
naþional. Curtea de Apel s-a pronunþat asupra cauzei, admiþând acþiunea noastrã, cu consecinþa obligãrii
pârâþilor la deschiderea negocierilor
pentru asigurarea salariului minim
de 880 de lei. Este absurd ca în contextul în care drepturile salariale
existã prin acte normative, salariaþii
sã ºi le obþinã doar pe calea instanþei. De aceea, apreciem cã se impune o analizã urgentã ºi o soluþionare unitarã, care sã implice rãspunderea Guvernului României.
2. nerespectarea cerinþelor
privind securitatea ºi sãnãtatea
în muncã, prin refuzul autoritãþilor
centrale de identificare ºi stabilire a
locurilor ºi categoriilor de muncã cu
caracter special, care în consecinþã
sã beneficieze de un tratament dife-

renþiat. Tot în acest domeniu, identificãm refuzul MECT de elaborare a fiºei privind bolile profesionale specifice sistemului de
învãþãmânt. Avem certitudinea cã
acest refuz se traduce prin dorinþa
guvernanþilor de a mai scuti niºte
bani de la bugetul statului.
3. Guvernul României, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, Inspectoratele ºcolare, dar ºi administraþia localã refuzã în continuare respectarea legislaþiei în vigoare în
ceea ce priveºte alte drepturi salariale prevãzute. ªi în aceste situaþii,
drepturile legiferate trebuie recâºtigate prin hotãrâri judecãtoreºti.
4. Instituþiile statului exercitã o
politicã permanentã de excludere a organizaþiilor sindicale
din activitatea instituþionalã.
Autoritãþile publice neagã cu orice
ocazie noþiunea „dialogului social“ ºi
a „drepturilor colective“, forþându-ne
astfel sã apelãm la mãsuri de protest
ºi acþiuni judecãtoreºti. Comisiile de
Dialog Social sunt doar formale ºi
numai atunci când ministrul doreºte, acesta supune dezbaterii actele
normative, care de altfel, conform
legii, trebuie în mod obligatoriu suspuse avizului comisiei.
5. Graba obsesivã a ministrului Educaþiei Cristian Adomniþei de a promova un pachet
legislativ incoerent ºi fãrã fond
înaintea stabilirii strategiilor, competenþelor ºi finalitãþilor care sã conducã spre o autenticã reformã ºi
compatibilizare a sistemului educaþional românesc cu sistemele europene.

În urmã cu trei sãptãmâni,
s-a conturat ceea ce în final a
ajuns un conflict deschis cu
MECT, ilegalitatea ºi aberantul
subiectelor de BAC pentru examenul de limba ºi literatura românã oral. În locul lui George
Cãlinescu, Ion Creangã, I.L. Caragiale, Marin Preda, George
Bacovia sau Nichita Stãnescu,
elevii vor fi nevoiþi sã rezolve texte ale lui Jonathan Scheele sau
fragmente din Raportul Tismãneanu, Pactul Naþional pentru
Educaþie, Ghidul cetãþeanului
român în UE, Raportul Centrului
de Sociologie Urbanã ºi Regionalã.
La iniþiativa doamnei profesor Florina Rogalski, 40 de profesori de limba ºi literatura românã, printre care ºefi de catedrã ºi metodiºti, au dezbãtut, la
ªcoala Centralã din Bucureºti,
oportunitatea ºi utilitatea celor
26 de subiecte. Conform declaraþiilor Doamnei Rogalski susþinute de profesorii de limba ºi literatura românã, dar ºi de membri ai Comisiei pentru Învãþãmânt din Camera Deputaþilor,
cele 26 de subiecte fac referire la
subliteratura realist-socialistã,
neavând relevanþã esteticã, iar 5
subiecte (38, 44, 75, 77, 82) sunt
fãrã valoare ideaticã, anoste.
Din punct de vedere legal,
arãtãm cã subiectele incriminate
nu concordã cu programa de
BAC, aºa cum a fost aceasta conceputã ºi aprobatã prin Ordinul
1869/2007. Astfel, subliniem cã
dispoziþiile art. 1 din ordinul citat
stabilesc faptul cã „Examenul de
bacalaureat este modalitatea de
evaluare a cunoºtinþelor, a competenþelor, a nivelului de culturã
generalã ºi de specializare, atins
de absolvenþii de liceu“. Dacã
avem în vedere ºi dispoziþiile art.
5 din acelaºi ordin, disciplina de
examen este definitã ca reprezentând conþinuturile studiate/competenþele dobândite pe
parcursul liceului, ajugem la concluzia logicã a faptului cã examenul de BAC urmãreºte evaluarea
cunoºtinþelor acumulate în timpul liceului, deci urmãreºte evaluarea cunoºtinþelor acumulate
prin studiu.
De aceea, apreciem cã este
ilegalã ºi fãrã finalitate evaluarea
elevilor pe baza unor subiecte
care nu se încadreazã în spectrul
stilurilor acumulate în timpul
liceului.
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Note foarte mari
la tezele cu
subiect unic
Tezele cu subiect unic din acest
an au dus din nou la discuþii interminabile ºi la scandaluri. În principal, directorii ºi profesorii de la liceele de elitã s-au plâns de numãrul
mare de elevi care au obþinut note
foarte mari. Astfel, aceºtia au cerut
reintroducerea examenului de admitere pentru a putea diferenþia
copii cu adevãrat buni de cei care au
fost „ajutaþi“ sã obþinã note mari la
tezele unice. Aceastã modificare nu
se mai poate aplica de anul acesta,
deoarece metodologia de admitere
trebuie publicatã la începutul anului
ºcolar, însã s-au creat premizele ca
sã se poatã aplica începând cu admiterea din 2009.
Potrivit unui director al unui colegiu de elitã din Capitalã anul acesta, datoritã rezultatelor foarte bune
de la teza cu subiect unic, foarte
mulþi elevi se vor îndrepta spre liceele bune. „Îi rog pe pãrinþi sã fie
foarte atenþi unde îºi dau copiii.
Avem în fiecare an cazuri cu elevii
care au note foarte mari ºi se înscriu
la noi, însã nu fac faþã cerinþelor ºi
ajung corigenþi dupã primul an de
studiu. Fiecare trebuie sã se cunoascã bine pe sine, sã-ºi cunoascã limitele. Nu toþi pot fi aºi la informaticã
sau la matematicã“, ne-a declarat un
director care a preferat sã-ºi menþinã anonimatul. Trebuie spus cã
mulþi contestã ºi modul de calcul al
mediei de admitere, din cauzã cã
notele de la tezele cu subiect unic se
iau în calcul de 3 ori. Mai precis, se
iau în calcul o datã cu media anualã,
încã o datã cu media multi anualã ºi
încã o datã în proporþie de 50 % la
media de admitere.

Note mãrite
cu ºtampila ºcolii
O anchetã a Inspectoratului ªcolar Judeþean Iaºi a scos la ivealã cã
mai mulþi elevi de la ªcoala generalã

din comuna Ipatele aveau notele
umflate ºi modificate la tezele cu subiect unic. Potrivit inspectorilor care
au fãcut verificãrile, cele mai multe
note modificate au fost la matematicã. De asemenea, în urma unor noi
teste de evaluare la care au fost supuºi elevii, s-a constatat ca notele
obþinute de aceºtia în semestrul întâi ºi cele de la evaluãrile date de inspectori sunt similare, iar cele de la
tezele cu subiect unic din semestrul
II sunt net superioare. „Acest lucru
poate conduce spre concluzia cã la
teza din semestrul al doilea au fost
favorizaþi. ªase dintre elevii testaþi au
ºi notele modificate“, a precizat inspectorul general, Camelia Gavrilã.
Pânã la momentul cercetãrii
efectuate de comisia ISJ, conducerea ºcolii nu a luat nicio mãsurã pentru a analiza diferenþele vizibile dintre tezele la matematicã din cele
douã semestre. „Se poate considera
chiar cã a favorizat modificarea ilegalã a notelor la anumiþi elevi, aplicând ºtampila ºcolii peste aceste
modificãri“, se mai aratã în raportul
comisiei de anchetã. În urma verificãrilor, inspectoratul a hotãrât ca
anul viitor la tezele cu subiect unic
supravegherea în ªcoala cu clasele I
- VIII Ipatele ºi fie asiguratã cu cadre
didactice din alte unitãþi de învãþãmânt. De asemenea, Inspectoratul
ªcolar Judeþean a decis ca directoarea ªcolii cu clasele I-VIII Ipatele,
învãþãtoarea Georgeta Boaca, sã nu
aibã dreptul sã se înscrie în urmãtorul an la concursul pentru ocuparea unei funcþii de conducere, de
îndrumare ºi control, iar preºedintele comisiei de organizare ºi desfãºurare a tezelor din ºcoalã, profesorul de matematicã Alin Ivorenciuc, a
primit un avertisment. Cercetãrile la
ªcoala Ipatele au fost demarate în
urma unei sesizãri primite la sfârºitul sãptãmânii trecute din partea a
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doua cadre didactice din ºcoalã,
Monica ºi Ciprian Ifteme.

Matematicã –
promovabilitate de 89 %
Teza unicã la matematicã nu
prea a dat bãtãi de cap elevilor. Dacã
la clasa a VII-a promovabilitatea a
fost de 78,16 %, la clasa a VIII-a 89%
dintre elevi au obþinut peste 5.
Potrivit rezultatelor prezentate
de MECT, la clasa a VII-a, cu pro-

cente ridicate de note între 5 ºi 10
(peste 90%) figureazã judeþele Mehedinþi (91,72%), Gorj (90,42%) ºi
Olt (90,79%). În partea opusã a graficului apar judeþele Tulcea (54,86%)
ºi Cãlãraºi (62,15%). La nivelul clasei a VIII-a, situaþia se prezintã astfel: procente de peste 95% – judeþele
Mehedinþi (95,90%), Gorj (95,86%)
ºi Suceava (95,49%), respectiv Vaslui (64,32%), Tulcea (72,42%) ºi
Braºov (76,64%), pe aceeaºi tranºã
de note, dar cu procente scãzute. Cei
mai mulþi elevi cu note de 10 s-a înregistrat în Bucureºti (578 la clasa a
VII-a ºi 1.128 la clasa a VIII-a).
Exprimatã procentual, prezenþa
elevilor de clasa a VII-a la teza cu
subiect unic a fost de 95,72%
(207.770 din 217.058 elevi înscriºi),
iar la clasa a VIII-a de 96,67%
(205.894 din 212.981 elevi înscriºi).

La limba ºi literatura
românã –
promovabilitate de
69,1%
În ceea ce priveºte examenul la
limba ºi literatura românã, 71,28%

din elevii de clasa a VII-a care
au susþinut, la 13 mai, teza cu
subiect unic la limba ºi literatura românã, au obþinut note între 5 ºi 10
(în cifre absolute – 148.200 elevi).
Procente ridicate (peste 80%) s-au
contabilizat în judeþele Mehedinþi –
84,69%, Olt – 82,79% ºi Gorj –
80,33%. Un procentaj redus la
nivelul acestor note a fost înregistrat
în judeþul Harghita (55,09%). Astfel,
la nivel naþional, din totalul de

Olt (75,77%), iar sub 55% în judeþul
Harghita (51,58%). 6.861 elevi au
obþinut note de 10/3,33% (cele mai
multe în municipiul Bucureºti –
589), iar 63.649 elevi au primit note
sub 5 (30,89%), iar trei elevi au fost
eliminaþi.

217.144 candidaþi înscriºi au participat 207.906 (95,74%). Rate de participare ridicate au fost consemnate
în judeþele Mureº (97,75%), Neamþ
(97,70%), Sãlaj (97,53%) ºi Suceava
(97,52%). 59.698 elevi au obþinut
note sub 5 (28,71%). Numãrul notelor de 10 a fost de 4.269 (2,05%) –
cele mai multe în municipiul Bucureºti – 351. Opt elevi au fost eliminaþi pentru tentativã de fraudã. Cea
mai slabã prezenþã la clasa a VII-a a
fost în judeþul Dolj (92,50%).
La nivelul clasei a VIII-a, teza cu
subiect unic a fost susþinutã de
205.998 elevi, adicã 96,65% din cei
213.120 elevi înscriºi. O ratã de participare de peste 98% s-a înregistrat
în judeþele Gorj (98,93%), Harghita
(98,76%) ºi Caraº-Severin (98,72%).
Cea mai slabã prezenþã a fost în Bucureºti – 95,23%. În ceea ce priveºte
promovabilitatea, 69,10% dintre cei
prezenþi, respectiv 142.346 elevi, au
obþinut note între 5 ºi 10. Procente
de peste 75% pe acest interval s-au
înregistrat în judeþele Mehedinþi
(78,77%), Gorj (77,95%), Caraº-Severin (77,07%), Suceava (77,17%) ºi

dupã note, a fost cel la istorie sau
geografie. Nu mai puþin de 196.814
elevi de clasa a VIII-a, ceea ce reprezintã 95,47% dintre participanþii
la teza cu subiect unic la istorie
/geografie desfãºuratã la 9 mai, au
reuºit sã obþitãn note peste 5. Rata
de prezenþã a fost de 96,71% (97,41%
la istorie, respectiv 94,66% la geografie). Iniþial, pentru susþinerea
acestei probe au fost înscriºi 213.149
elevi de clasa a VIII-a (63.166 la istorie, respectiv 149.983 la geografie).
Printre judeþele cu participare foarte
bunã se numãrã Alba (98,93%),
Harghita (98,76%) ºi Gorj (98,63%).
ªase elevi au fost eliminaþi în urma
unor tentative de fraudã. La istorie,
59.477 elevi, adicã 97,41% dintre cei
prezenþi, au obþinut note între 5 ºi
10, iar la geografie, în aceeaºi tranºã
de note se încadreazã 137.337 elevi
(94,66%).
Cel mai mare numãr de elevi cu
note de 10 s-a înregistrat în Bucureºti (4.153 elevi), iar procentual
(numãrul de note raportat la numãrul de elevi) în judeþul Gorj
(33,55%). ( M . D . )

Promovabilitate-record
la istorie ºi geografie
Poate unul dintre cele mai uºoare examene, dacã ar fi sã ne luãm

Adevãratul sindicat,
un FENomen sindical
Nu eºti membru de sindicat sau nu eºti multumit de cum îþi reprezintã interesele
actuala organizaþie din care faci parte?
Sunã-ne la tel.: 021/337.11.40 sau 0731.880.209, trimite-ne un fax: 021/337.01.17
sau dã-ne un email: office@fen.ro.

DE CE SÃ ALEGI FEN?
Pentru cã FEN este prima organizaþie sindicalã care a vrut sã se rupã de vechea gardã comunistã!
Pentru cã FEN reprezintã viitorul în sindicalismul din învãþãmânt!

PREZENTARE:
Înfiinþatã în martie 1990, Federaþia Educaþiei Naþionale este una dintre cele mai importante organizaþii sindicale
din România, reprezentativã pentru ramura Educaþie. FEN s-a format de jos în sus, de la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt ºi a fost înfiinþatã pentru a fi o alternativã la sindicatul naþional din vremea comunismului.
La ora actualã, FEN are peste 40 de organizaþii judeþene ºi peste 47.000 de membri. FEN apãrã interesele economice, sociale ºi profesionale ale personalului din sistemul de învãþãmânt atât preuniversitar, cât ºi superior.
Federaþia este afiliatã pe plan naþional la Confederaþia Naþionalã Sindicalã „Cartel Alfa“, iar pe plan internaþional
este membrã fondatoare a Internaþionalei Educaþiei.

MISIUNE:
Suntem o organizaþie independentã de partidele politice ºi de organele administraþiei centrale ºi locale. Ne-am
constituit ºi funcþionãm pentru promovarea ºi apãrarea intereselor economice, sociale ºi profesionale ale personalului din sistemul educaþional. Militãm pentru un învãþãmânt bazat pe calitate ºi performanþã, susþinut financiar corespunzãtor importanþei sale strategice. De asemenea, încercãm sã venim în întâmpinarea nevoilor membrilor noºtri de sindicat. De aceea, avem un departament numit FEN-Plus, prin care asigurãm cele mai bune oferte
pentru membrii de sindicat. Noi credem cã fiecare copil din România trebuie sã aibã acces la un sistem de
învãþãmânt performant. Credem cã o educaþie de calitate se bazeazã în primul rând pe profesori de calitate.

CE OFERIM:
 Reprezentare profesionistã la nivel naþional
 Asistenþã juridicã gratuitã
 Cursuri de perfecþionare interne ºi externe autorizate
 Carduri ºi credite preferenþiale
 Asigurãri de grup (de viaþã, medicale)
 Alternative de petrecere a timpului liber
 Bilete de odihnã ºi tratament în þarã ºi în strãinãtate
 Bilete de odihnã ºi tratament acordate prin Ministerul Muncii
 Abonamente preferenþiale în reþeaua Vodafone (comunicarea este foarte importantã ºi de aceea am încercat sã
obþinem cea mai bunã ofertã în funcþie de calitate ºi preþ)
 Posibilitatea publicãrii unor articole de specialitate ºi a opiniilor proprii despre învãþãmânt în revista „ªcoala
româneascã“
 Revista presei

CE CEREM DE LA MEMBRII NOªTRI DE SINDICAT:
Fiind o organizaþie care s-a constituit de jos în sus, adicã de la nivelul unitãþilor de învãþãmânt, considerãm cã toþi
cei care facem parte din acest sindicat trebuie sã ne apãrãm ºi sã ne respectãm reciproc.

Noi toþi reprezentãm FEN!
ORGANIZAREA FEN:
CONGRESUL este organul suprem de conducere al federaþiei, legislativul, ºi se convoacã o datã la cinci ani în sesiune ordinarã. La cererea a 2/3 din numãrul membrilor Consiliului
Naþional poate fi convocatã o sesiune extraordinarã a Congresului. Congresul este constituit din delegaþii desemnaþi de organizaþiile membre în conformitate cu norma de reprezentare
stabilitã de Biroul Executiv, la propunerea Secretariatului General, care nu poate fi mai micã decât norma de calcul a dreptului de vot în Consiliul Naþional (1:500).
CONSILIUL NAÞIONAL, între douã sesiuni ordinare ale Congresului, este organul de conducere al federaþiei. Consiliul Naþional are în componenþa sa membrii Biroului Executiv ºi
preºedinþii organizaþiilor judeþene, zonale ºi ale municipiului Bucureºti.
BIROUL EXECUTIV este organul de conducere operativã a federaþiei, executivul, fiind compus din: preºedinte fondator, preºedinþi executivi, vicepreºedinþi, secretarul general ºi
secretari executivi.

CONDUCEREA OPERATIVÃ FEN:
Cãtãlin CROITORU – Preºedinte fondator
Horia SIMASCHIEVICI –preºedinte executiv
departament universitar
Teodor FÎRÞONEA – preºedinte executiv departament
preuniversitar
Ioan Leon NAROªI – preºedinte executiv departament funcþionari publici si personal
contractual
Constantin CIOSU – Secretar general

DEPARTAMENTE:
Departamentul Învãþãmânt universitar
Departamente învãþãmânt preuniversitar:
 Învãþãmânt preºcolar ºi primar
 Învãþãmânt gimnazial
 Învãþãmânt liceal ºi postliceal
 Învãþãmânt tehnic
 Învãþãmânt special ºi protecþia copilului
 Învãþãmânt vocaþional ºi de artã
Departamentul funcþionari publici ºi personal contractual
Departamentul FEN-PLUS
Departamentul Juridic
Departamentul Comunicare
Departament Dezvoltare-Promovare instituþionalã

Alege FEN ºi nu vei regreta!

