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Lipsa de profesionalism a conducerii MEC s-a transferat ºi la examenul de Bacalaureat

BAC-ul s-a scufundat!
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Admiterea,
cu bune ºi rele
De ceva ani se perpetueazã o anomalie
în învãþãmântul românesc, care speram sã
fie eliminatã odatã cu intrarea în Uniunea
Europeanã – locurile pentru rromi în învãþãmântul liceal ºi universitar. De ce o numesc anomalie?...
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Începând cu 1 octombrie,

Salariile cadrelor didactice
ar putea creºte cu 50%
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PNL
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Gqzdaru
Luna septembrie va fi una decisivã pentru stabilirea majorãrilor care se vor aplica începând cu 1 octombrie.
Guvernul este hotãrât sã nu ofere o majorare mai mare de 6%, însã surpriza ar putea veni din Parlament, care a
pag. 3
pregãtit un proiect de lege care prevede o creºtere salarialã de 50%.

DOSAR
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Programele ºcolare pentru gimnaziu au fost reduse cu aproape 30%

Ciopârþirea materiei
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a revizuit programele ºcolare pentru
ciclul de învãþãmânt gimnazial ºi ciclul primar (dar numai pentru limba ºi literatura
maghiarã). Programele ºcolare descongestionate vor fi valabile începând cu anul
ºcolar 2008-2009, curricula fiind redusã, în medie, cu aproape 30%.
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ªTIRILE LUNII

ªase medalii la Balcaniada de
Matematicã pentru Juniori

Guvernul a aprobat în ºedinþa de marþi,
24 iunie 2008, o Ordonanþã de urgenþã
pentru modificarea Legii nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic.
Documentul aduce prevederi noi în ceea
ce priveºte ocuparea posturilor didactice
din învãþãmântul superior. Ordonanþa de
urgenþã aduce modificãri alineatului (8)
al articolului 55, astfel încât posturile didactice din învãþãmântul superior sã
poatã fi ocupate „numai de cetãþeni români, de cetãþeni ai altor state membre
ale Uniunii Europene, precum ºi ai statelor aparþinând Spaþiului Economic European“. Aceste posturi mai pot fi ocupate
cu contract de muncã pe o perioadã determinatã ºi de cetãþeni din state terþe,
în calitate de personal didactic asociat.
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a propus aceastã modificare pentru
a respecta normele comunitare în vigoare, în contextul liberei circulaþii a persoanelor în cadrul Comunitãþii Europene. Prin aprobarea acestui document a
fost creat cadrul legal care sã asigure
posibilitatea exercitãrii în România a profesiei de cadru didactic ºi de cãtre cetãþeni din alte state membre ale Uniunii
Europene, precum ºi ai statelor aparþinând Spaþiului Economic European.

Indemnizaþiile la Bac

PREMIANT
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Posturile didactice din
învãþãmântul superior pot fi
ocupate ºi de cetãþeni din
alte state

România a obþinut ºase medalii (douã de aur ºi patru de argint) la a XII-a ediþie a Olimpiadei Balcanice
de Matematicã pentru Juniori, competiþie desfãºuratã în oraºul albanez Vlora, în perioada 23-27 iunie
2008. Radu Bumbãcea, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naþional „Tudor Vianu“ din Bucureºti, laureat cu
aur ºi la ediþia precedentã, ºi Omer Cerrahoglu, elev
în clasa a VI-a la Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu“
din Baia Mare au obþinut punctaj maxim ºi implicit
medaliile de aur. Cele patru medalii de argint au
revenit lui Alexandru Munteanu (clasa a VIII-a/Colegiul Naþional „Tudor Vianu“ din Bucureºti), premiat cu
argint ºi la Balcaniada de anul trecut, Andrei Alexandru Milu (clasa a VIII-a/Colegiul Naþional „Tudor
Vianu“ din Bucureºti), ªtefan Ivanovici (clasa a VIII-a/
Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti) ºi
Dan Dãnãilã (clasa a VIII-a /Colegiul Naþional Vasile
Alecsandri din Galaþi). Olimpiada Balcanicã de Matematicã pentru Juniori (OBMJ) este un concurs
anual destinat elevilor din statele situate în zona balcanicã. În acest an, au participat 14 echipe din 12
þãri. Lotul României a fost compus din ºase elevi ºi a
obþinut locul întâi în clasamentul neoficial pe naþiuni.

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a aprobat prin ordin de ministru cuantumurile indemnizaþiilor ce se vor acorda cadrelor didactice participante
la examenul naþional de Bacalaureat. Astfel, la examenul de Bacalaureat, preºedinþii centrelor de examen cu pânã la 300 de candidaþi (inclusiv) vor încasa
1.150 RON, vicepreºedinþii vor fi plãtiþi cu 750 RON,
iar secretarii comisiilor din centrele de examen vor fi
remuneraþi cu 605 RON. În cazul celor din centrele
cu peste 300 de candidaþi, acestei sume i se vor
adãuga 2,3 RON/elev. Membrii comisiilor vor primi
605 RON/persoanã, profesorii examinatori la probele
orale sau practice – 4,7 RON/candidat, iar asistenþii
– 64 RON/zi. Personalul didactic care face parte din
comisiile judeþene de bacalaureat va fi plãtit dupã
cum urmeazã: preºedinte – 575 RON/persoanã,
vicepreºedinte ºi secretar – 518/persoanã, membri –
345 RON/persoanã. În cazul comisiilor judeþene/regionale de contestaþii, pentru preºedinte, vicepreºedinte ºi secretari sunt prevãzuþi 518 RON/persoanã,
iar pentru profesorii evaluatori 7,5 RON/lucrare corectatã. Aceste drepturi salariale vor fi achitate de
unitãþile ºcolare sau inspectoratul ºcolar în care componenþii comisiilor au carnetul de muncã. Pentru
cadrele didactice din învãþãmântul superior care
exercitã funcþiile de preºedinþi ai comisiilor din centrele de examen ºi din centrele zonale de evaluare,
indemnizaþiile vor fi achitate de unitãþile de învãþãmânt în care sunt organizate respectivele centre.



Afacerea „Calculatorul“,
varianta PNL
Federaþia Educaþiei Naþionale a avertizat
cã Ministerul Educaþiei pregãteºte un nou
tun financiar pentru clientela de partid a
PNL. Dupã o metodã patentatã în perioada 2000-2004 de cãtre PSD, actuala conducere a MECT doreºte sã-i doteze cu calculatoare de tip desktop pe toþi elevii de
clasa a IX-a ºi a X-a, asta dupã ce ministrul Adomniþei anunþase cã anul acesta se
vor cumpãra laptopuri doar pentru elevii
de clasa a IX-a ºi pentru profesorii acestora. „Ministerul Educaþiei ºi Guvernul
aruncã pe Apa Sâmbetei peste 170 de
milioane de euro pe calculatoare fãrã sã
facã vreun studiu de impact privind necesitatea ºi modul în care vor fi folosite
acestea. În plus, MECT doreºte sã facã
aceste achiziþii într-un mod haotic care nu
va putea fi controlabil. Astfel, în loc sã se
facã licitaþie internaþionalã, aºa cum
prevede legea pentru astfel de sume ºi
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pentru a se obþine un preþ cât mai mic,
MECT a decis sã descentralizeze aceastã
achiziþie majorã. Astfel, se vor oferi pe
tavã fonduri impresionante clientelei
judeþene a PNL, care ar putea ajunge
dupã «metoda Morega» în vistieria partidului. Considerãm cã în condiþiile în care
nu se poate organiza licitaþie internaþionalã, un demers care sã serveascã cu sinceritate scopului propus ar fi ca elevii de
clasa a IX-a ºi profesorii sã primeascã un
voucher care sã le dea posibilitatea acestora sã-ºi achiziþioneze de pe piaþa liberã
un sistem de tip laptop care poate fi
folosit atât acasã, cât ºi la ºcoalã. Este
pãcat cã acum, dupã 18 ani de subfinanþare, banii învãþãmântului sã ia calea
unor grupuri de interese ºi sã nu fie
investiþi în totalitate acolo unde trebuie“,
a declarat Cãtãlin Croitoru, preºedinte
FEN.

REPETENT

CRISTIAN ADOMNIÞEI

Liliana Preoteasa,
directorul general din Cadrul
MECT, a declarat cã
problemele apãrute
la proba oralã de limba ºi
literatura românã sunt strict
administrative ºi trebuie
sancþionate ca atare.

Ministrul Educaþiei,
Cristian Adomniþei, a încercat
sã distragã atenþia de la
problemele legate de
subiectele de la proba oralã
de limba ºi literatura
românã de la BAC iscând
un scandal inutil.

(catalin@scoalaromaneasca.ro)

Redactor-ºef:
Dragoº Constantin Neacºu
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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:
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La propunerea Ministerului Educaþiei,
Guvernul a aprobat în ºedinþa din
24 iunie 2008 o Ordonanþã de urgenþã
pentru modificarea Legii învãþãmântului
nr. 84/1995. Potrivit documentului, alineatul (3) al articolului 70 suferã modificãri, astfel încât „instituþiile de
învãþãmânt superior acreditate ºi evaluate cu calificativul «grad de încredere
ridicat» de cãtre Agenþia Românã de
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Superior pot decide, prin hotãrârea senatului, înfiinþarea, conþinutul ºi oportunitatea programelor de masterat cuprinse
în domeniile ºtiinþifice ale universitãþii“.
Documentul modificã ºi alineatul (2) al
articolului 146, dând posibilitatea instituþiilor de învãþãmânt superior sã înfiinþeze funcþia de preºedinte al universitãþii, cu atribuþii stabilite prin Carta
Universitãþii. Ordonanþa de urgenþã
abrogã alineatul (2) al articolului 80.
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posibil o sã te contactãm.

P R E C I Z A R E : Autorul rãspunde din
punct de vedere juridic
pentru conþinutul articolului.
De asemenea, agenþiile de presã ºi
personalitãþile citate poartã integral rãspunderea afirmaþiilor
conþinute în textul preluat
ºi difuzat.
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Începând cu 1 octombrie,

Salariile cadrelor didactice
ar putea creºte cu 50%
Luna septembrie va fi una decisivã pentru stabilirea majorãrilor
care se vor aplica începând cu 1 octombrie. În condiþiile în care Guvernul a hotãrât sã nu majoreze salariul
minim de la 500 de lei, cât este la ora
actualã, la 540 cât se negociease cu
sindicalele, singura ºansã pentru o
creºtere salarialã mai mare de 6%
poate veni de la Parlament. Proiectul a fost deja realizat ºi prevede o
majorare în medie cu 54%, proble-

nuiþi, pânã la toamnã nu se ºtie ce se
va mai întâmpla.
Deputaþii din cadrul comisiei de
învãþãmânt au propus o majorare a
coeficientului de multimplicare 1 la
400 de lei, ceea ce ar conduce la o
creºtere salarialã de circa 50% pentru toate categoriile de personal didactic. Dacã aceastã majorare se va
acorda, cei mai câºtigaþi vor fi profesorii universitari. Aceºtia vor avea salarii mai mari cu peste 60% datoritã
faptului cã majorarea coeficientului
de multimplicare 1 este mai micã în
cazul lor. Astfel, dupã aceastã majorare, salariile funcþiilor de bazã ale
profesorilor universitari se vor încadra între 4.386 de lei ºi 12.151 de lei,
în funcþie de vechimea în învãþãmânt.
În ceea ce îi priveºte pe debutanþii din învãþãmântul superior,
salariile lor ar putea ajunge la 2.434
de lei, în condiþiile în care universitatea plãteºte la nivel maxim.

Salarii mai mari
ºi în preuniversitar

ma este dacã acest act normativ va fi
aprobat. Trebuie spus cã atât PD-L
cât ºi PSD susþin acest proiect de
lege, însã, dupã cum suntem obiº-

ªi în preuniversitar salariile vor
creºte cu circa 50%. Potrivit grilei de
salarizare, cel mai mic salariu pentru profesorii cu studii superioare de
lungã duratã va fi de 1.512, faþã de
998 cât este acum, ºi poate ajunge la
2.926 pentru profesorii cu peste 40
de ani. Trebuie spus cã acestea sunt
salariile pentru funcþia de bazã, la
acestea adãgându-se celelalte sporuri ºi premii gen gradaþia de merit,
salariul de merit ºi altele.
ªi celelalte categorii de personal
didactic vor primi o majorare substanþialã. Astfel, institutorii debutanþi

vor câºtiga 1.335 lei pe lunã, cei cu 610 ani 1.586, iar cei cu peste 40 de ani
la catedrã vor încasa 2.444,8 lei
În ceea ce priveºte salariile educatorilor, învãþãtorilor ºi ale maiºtrilor-instructori, acestea vor porni de
la 1.291 pentru debutanþi ºi pot
ajunge la 2.282 pentru cei cu peste
40 de ani vechime.

Parlamentul hotãrãºte
Trebuie spus însã cã mai este nevoie de aprobarea proiectului de lege
pentru ca aceste salarii sã devinã
realitate. Din punct de vedere al
voturilor, la ora actualã existã o majoritate parlamentarã formatã din
PD-L, PSD ºi PC care susþine creºterea salarialã, însã rãmâne de vãzut
dacã în toamnã sau într-o sesiune
extraordinarã a parlamentului legea
va fi adoptatã. Dupã ce legea este
adoptatã, existã posibilitatea ca
Guvernul sã o atace la Curtea constituþionalã din cauzã cã actul normativ nu ar respecta o prevedere care
spune cã parlamentarii trebuie sã
indice ºi fondurile pentru aceastã
majorare.

Precedentul
Existã însã un precedent. Anul
trecut, parlamentarii au majorat
salariile mai multor categorii de personal didactic, iar legea a trecut fãrã
probleme. Astfel, din iulie 2007 salariile profesorilor cu gradul I, ale
profesorilor universitari ºi ale celorlalte categorii de personal didactic
din mediul academic au fost majorate fãrã ca Guvernul sã intervinã.
 DRAGO º N EAC ºU

Tabel cu exemple de salarii de bazã ale funcþiei începând cu 1 octombrie comparaþie între
propunerea parlamentarã (valoarea coeficientului de multiplicare 1 – 400 lei) ºi Ordonanþa
aprobatã de Guvern (valoarea coeficientului de multiplicare 1 – 258,704 lei (profesori
universitari) ºi 291,678 pentru restul).

FEN susþine majorarea
Legea care prevede aceastã majorare ar fi trebuit sã fie aprobatã încã din
iunie, însã din cauza conducerii Camerei Deputaþilor actul normativ nu a mai
intrat pe ordinea de zi. Potrivit reprezentanþilor FEN, tehnica „mânã moartã“,
prin care s-a statuat cã unii cetãþeni sunt deasupra legii, a fost folositã cu
bunã ºtiinþã pentru a bloca proiecte de lege cu impact social important. „Prin
manevre nedemne, conducerea PNL-istã a Camerei Deputaþilor a blocat ieri
(n.r. – 25 iunie) intrarea pe ordinea de zi a proiectului de lege vizând creºteri
salariale în medie cu 50 % atât pentru învãþãmântul superior, cât ºi cel preuniversitar, începând cu 1 octombrie 2008, în ciuda faptului cã erau create
toate condiþiile pentru aceasta, proiectul fiind susþinut de parlamentarii PD-L
ºi PSD. Amânarea discuþiilor legii pentru septembrie riscã sã blocheze
intrarea ei în vigoare pânã la 1 octombrie ºi denotã voinþa Guvernului PNL de
a îngheþa salariile bugetarilor. Relevantã în acest caz este ºi poziþia secretarului de stat din cadrul MECT, Gabriella Pasztor, care s-a opus vehement acestor majorãri în cadrul comisiei de învãþãmânt din cadrul Camerei Deputaþilor“,
a declarat Cãtãlin Croitoru, preºedinte FEN.
De asemenea, Federaþia Educaþiei Naþionale va realiza pe perioada vacanþei
de varã un sondaj printre angajaþii din învãþãmânt, pentru a vedea care sunt
doleanþele membrilor de sindicat pe termen scurt ºi mediu. Informaþiile primite de la cei chestionaþi vor fi folosite în cadrul viitoarelor negocieri salariale,
dar ºi în cadrul discuþiilor privind proiectul de lege a salarizãrii personalului
din învãþãmânt sau personalului bugetar. „Dorim sã aflãm pãrerea lor despre
actuala situaþie din învãþãmânt. Ne referim la sistemul de salarizare, la
condiþiile de muncã ºi, nu în ultimul rând, la legislaþia actualã ºi viitoare. În
funcþie de rezultatul sondajului, vom decide în cadrul consiliului naþional ºi
modul în care vom protesta dacã majorarea propusã în Parlament de circa
50% nu se va aplica începând cu 1 octombrie. Am decis sã facem acest sondaj din cauzã cã foarte mulþi angajaþi ne-au trimis mesaje prin care ne cer sã
redeschidem conflictul de muncã ºi sã blocãm începerea anului ºcolar ºi a
celui universitar“, a adãugat Cãtãlin Croitoru. Rezultatele finale ale sondajului
le vom avea la începutul lui septembrie urmând ca, în funcþie de rezultate, în
cadrul consiliului naþional, sã se stabileascã strategia pentru perioada imediat urmãtoare.
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Vã rugãm sã completaþi cu majuscule ºi sã trimiteþi talonul prin fax sau prin poºtã pe
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Livrarea abonamentelor se face dupã achitarea sumei menþionate în contul FEN.
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Profesorii-cãminiºti!
De zeci de ani problema locuinþelor sociale din Galaþi este una extrem de spinoasã. Ce-i mai grav este
faptul cã aceastã crizã a locuinþelor
sociale (sau de serviciu) face numeroase „victime“ în rândul profesorilor cu venituri mai modeste, care
sunt nevoiþi sã umple cãminele ºcolare. Ei profitã astfel de superofertele de preþuri la chirie, dar sunt nevoiþi sã suporte condiþii de trai modeste. Dacã ar fi sã facem un scurt istoric al evoluþiei construcþiei ºi repartiþiei de locuinþe sociale cãtre
profesorii din Galaþi, povestea s-ar
cam termina prin 1997, când fostul
primar Eugen Durbacã a repartizat
ultima datã locuinþe sociale profesorilor, ºi atunci doar 3 la numãr. De
atunci, totul s-a înþepenit undeva! În
atare condiþii, prin 2001, sindicatele
din educaþie au decis, de comun
acord cu Inspectoratul ºcolar, sã
construiascã un cãmin special pentru profesori, dar ºi acest proiect s-a
înþepenit din cauza lipsei spaþiilor de
construit. Preºedintele executiv al
Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi, Valeriu Diculescu, a
identificat apoi un spaþiu deja construit care ar fi putut fi transformat
în cãmin pentru profesori. Nici acest
proiect nu s-a terminat cum trebuie
pentru cã Inspectoratul ºcolar nu
avea un sediu adecvat ºi s-a mutat în
acel loc. De atunci, totul se face dupã
ureche, iar profesorii care nu au
unde sã locuiascã aleg camerele mici
din fostele cãmine ºcolare.
În acest moment, sunt mai multe cãmine care aparþin de ºcoli ºi în
care locuiesc profesori sau oameni
care lucreazã în sistem. Este vorba
despre unul dintre cele douã cãmine
de la Liceul Auto ºi despre cel de la
Grupul ºcolar Gheorghe Asachi. La
„Auto“, am aflat cã în ultimii doi ani
s-au mutat în locuinþe ANL doar douã
persoane care lucreazã în sistemul
educaþional, în condiþiile în care
acolo locuiesc 20 de familii de profesori sau personal care lucreazã în
sistem. Surprinzãtor, am dat acolo ºi
peste familii care au copii mari, de
peste 18 ani. Din fericire, condiþiile
din acest cãmin nu sunt chiar de neglijat. Locatarii au douã camere,
e-adevãrat, destul de mici, dar au ºi
baie ºi bucãtãrie în camerã. Toate
acestea la un preþ cu mult sub cel
practicat pe piaþa liberã a închirierilor. Este vorba despre modica sumã
de 40 de lei/lunã, la care se adaugã
ºi cheltuielile legate de întreþinere.
Pe timp de iarnã, costurile pot
ajunge ºi la 250 de lei, însã, pe timp
de varã, rareori depãºesc 100 de lei
noi. O mare problemã o reprezintã
însã apa caldã. Pentru cã acum câþiva ani (vreo 4, din spusele administratorului ºi a directorului ºcolii) o
conductã de apã a cedat, iar primãria a tot promis în acest rãstimp
cã o reparã, conducerea liceului a
hotãrât sã achiziþioneze boilere electrice. Mai mult, aceeaºi primãrie,
patronatã de 8 ani de Dumitru
Nicolae a fãcut în urmã cu ceva
vreme un proiect de reabilitare termicã a celor douã cãmine de la Auto,
dar acesta a rãmas probabil prin
sertarele Direcþiei de urbanism din
primãrie.

Am stat de vorbã cu membri a
douã familii care locuiesc în acest
cãmin. Cu toþii se plâng cã au salarii
prea mari pentru a mai primi locuinþe sociale, dar mult prea mici
pentru a face un credit imobiliar.
„Împreunã cu soþia avem în jur de 12
milioane de lei (n.r. – 1.200 de lei
noi) pe lunã. Am vrut sã facem un
credit la o bancã ºi ne-au spus cã la
banii ãºtia ne pot da 150 de milioane
de lei. Ce apartament îþi poþi cumpãra cu aceºti bani? Niciunul… Am trecut ºi de vârsta la care am fi putut
spera la o locuinþã ANL, de locuinþe
sociale nici n-am auzit în Galaþi, cu
toate cã avem dosar depus de vreo

10 ani, deci, altã soluþie nu avem decât sã stãm aici“, se plânge un mecanic auto care stã cu soþia sa în cãmin.
Aceleaºi salarii, aceleaºi probleme ºi
în cazul unui instalator care lucreazã
la Liceul Auto ºi stã în acest cãmin.
În plus, la familia lui se adaugã ºi un
copil care a ajuns deja vârsta majoratului.
Am ajuns la Liceul „Gheorghe
Asachi“ ferm convins cã voi gãsi aceleaºi condiþii ca la Auto. Ei bine, nu

este chiar aºa. Aici camerele sunt
mult mai mici, au baia la comun ºi,
doar cei mai descurcãreþi ºi-au improvizat câte o minibucãtãrie într-un
colþ al camerei. Locatarii acestui cãmin spun cã iarna este cald ºi bine,
dar cã au probleme cu apa caldã, care, la fel ca la Auto, este de la boilere
electrice. Am aflat de la serviciul de
contabilitate cã aici locuiesc 19 persoane care lucreazã în învãþãmânt,
de la profesori pânã la suplinitori ºi
personal nedidactic. Toþi sunt trecuþi de vârsta la care ar mai putea
spera la o locuinþã prin ANL. Oricum, chiar ºi cei care încã nu au împlinit 35 de ani ºi-au luat gândul de

de lei pe lunã), în condiþiile în care
un simplu gãlãþean plãteºte 110 lei.
„Aºa este, avem un tarif mai mare,
dar oricum este cu mult sub preþul
pieþei. Cei interesaþi acceptã condiþiile“, ne-a precizat contabila de la
„Gheorghe Asachi“.
Problema este arhicunoscutã la
nivelul Inspectoratului ºcolar, dar
rezolvarea ei nu þine de aceastã instituþie. Inspectorul ºcolar general, Tania Bogdan, spune cã primãria a ignorat mai mereu problemele „locative“ ale profesorilor. „Niciodatã,
Primãria municipiului Galaþi nu a
luat în calcul aceste nevoi ale profesorilor. De aceea, profesorii trebuie

tem. O sã discutãm aceastã chestiune în comisia paritarã. Problema
locuinþelor din cãmine este una de
moment ºi nu este rezolvatã definitiv. Nici Guvernul, ºi nici primarul
nu au luat în serios aceastã problemã a crizei de locuinþe pentru specialiºti. Cât priveºte aducerea cazurilor sociale în cãminele ºcolare,
ar fi cumplit de greºit sã bagi
cazurile sociale în ºcoli“, spune liderul sindical. Tot de la Valeriu Diculescu am aflat cã pânã acum s-au
pierdut deja douã cãmine. Este vorba despre cãminul de la Liceul Metalurgic, care a ajuns acum spaþiu pentru locuinþe sociale, ºi cel de la Liceul

la ANL, pentru cã ºtiu foarte bine
cum se împart aceste locuinþe. De la
servicul de contabilitate de la Liceul
„Gheorghe Asachi“ am aflat cã în ultimii 4 ani, doar 5 profesori care locuiau în cãmin cu chirie s-au mutat
la ANL. Dacã este sã comparãm din
nou, la Liceul Auto chiria este de 40
de lei pe lunã ºi cele mai multe sunt
apartamente cu douã camere, în vreme ce la „Asachi“, chiria special redusã pentru profesori este dublã (80

sã facã acest compromis ºi sã stea în
cãmine. Practic, noi spunem cã aceste cãmine rezolvã o problemã socialã“, spune Tania Bogdan.
Marea problemã este cã inspectorul ºcolar general spune cã s-au
fãcut presiuni ca aceste cãmine sã fie
preluate ºi administrate în totalitate
de cãtre primãrie, ceea ce ar fi însemnat ca fondurile rezultate sã
intre în buzunarul primãriei. „În
aceste condiþii, toate veniturile realizate din închiriere s-ar fi dus la primãrie. Noi nu am permis acest
lucru, ºtiut fiind faptul cã aceste preluãri ºi schimbãri de destinaþie se fac
numai cu acordul Ministerului
Educaþiei. Mai mult, preºedintele
Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi spune cã aducerea
aproape de profesori a unor cazuri
sociale, care în majoritate sunt de
rromi, ar fi însemnat un pericol pentru profesori. Legat de aceste spaþii,
noi þipãm de mult. Încã se locuieºte
în 3 sau 4 cãmine de la ºcoli, ceea ce
denotã situaþia proastã a salarizarii
acestora. Ar trebui sã punem în discuþie aceastã problemã cu cei de la
Inspectoratul ºcolar, sã mai scoatem
din oamenii care nu lucreazã în sis-

„Anghel Saligny“, transformat în
garsoniere.
Primãria ridicã din umeri ºi
aruncã vina în cârca lipsei spaþiilor,
dar ºi pe faptul cã profesorii au lefuri
prea mari pentru locuinþe sociale. „În
2007 nu au fost construite locuinþe
sociale, iar anul acesta sunt în curs de
construire doar 16, pânã acum. Este
vorba despre tronsonul de lângã
viaduct, C 11 ºi C 12. Din nefericire,
nicio astfel de locuinþã nu a ajuns la
profesori, pentru cã locuinþele sociale sunt pentru persoane cu venituri
foarte mici, care nu-ºi permit teoretic
sã plãteascã o chirie sau întreþinerea“, ne-a declarat purtãtorul de
cuvânt al Primãriei Galaþi, Nicoleta
Manole. Am putea spune cã ºi profesorii au salarii destul de mici, dar am
fost contrazis repede de purtãtorul
de cuvânt al primãriei. „Profesorii au
peste limita minimã permisã de lege
în acest caz. Este vorba de 300 de lei,
venitul maxim pentru care se acordã
acest tip de ajutor social“.
 BOGDAN NISTOR
Pentru sugestii
ºi reclamaþii:
bogdan.nistor@rtvmedia.ro

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o

ªCOALA
româneascq

tradiþii

5

Ansamblul „Datina“, o ºansã
pentru tradiþiile româneºti

 VIRGIL CRISTEA
Într-o Românie manelizatã excesiv ºi transformatã într-un coº de
gunoi cultural este greu sã mai gãseºti ceva frumos, ceva gingaº, ceva
pur. Crima pentru pãmânt s-a transformat într-o crimã împotriva identitãþii naþionale. La orice semafor
este aproape imposibil sã nu auzi ritmuri de manele dintr-o maºinã
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strãinã fie ea sau nu decapotabilã. În
orice discotecã (ºi mai ales în mediul
rural!) copiii-minune ai manelelor
latrã a jale pe ritmuri orientale. ªi
toate aceste lucruri se întâmplã în
condiþiile în care avem totuºi un ministru al Culturii, care preferã însã
sã tacã ºi sã-ºi vadã de-ale lui.
Nu ºtiu alþii din Uniunea Europeanã cum sunt, însã eu unul cred cã
este nevoie de tradiþii, este nevoie de

identitate naþionalã pentru ca sã putem merge mai departe. Tradiþia românescã pare însã a se fi îmbolnãvit
de Alzheimer. Uºor, dar sigur, generaþiile viitoare vor confunda trandafirul de la Moldova cu cel olandez.
Totuºi, în aceastã negurã distrugãtoare mai sunt ºi unii oameni de
bine, oameni care încearcã sã þinã în
viaþã tradiþia româneascã.
Am gãsit la Caraº un ansamblu
folcloric al cadrelor didactice din
învãþãmântul cãrãºean, o formaþie
artisticã ce urmãreºte sã pãstreze
tradiþia popularã ºi folclorul autentic. Educatori, învãþãtori ºi profesori, stãpâniþi de „patima“ jocului
popular, aºteaptã cu nerãbdare, în
fiecare miercuri seara, întâlnirea cu
soliºtii vocali ºi instrumentiºti, pentru a porni ºi trãi momentul înãlþãtor al horelor, brâurilor, ardelenelor
ºi doiurilor din Banat. Ansamblul a
fost înfiinþat în septembrie 2003, în
oraºul Reºiþa, din iniþiativa coregrafului, profesorul Bota Avram. S-au
alãturat ca instructor Semenica Laºcu ºi dirijorul Sãmãilã Simion. Semnalul a fost urmat cu bucurie, încât
oameni ai catedrei „bolnavi“ de joc ºi
cântec popular au venit sã împlineascã acest gând nobil. Azi, grupul
cuprinde peste 35 de împãtimiþi ai
folclorului, de la generaþia mai tânãrã, 30-40 de ani, pânã la cei peste 60
de ani, foºti dansatori ai unor ansambluri de renume. S-a constituit
astfel „Datina“, o „familie“ folcloricã,
în care tinerii ºcolari pot descoperi
un model de dãruire ºi pasiune pentru tradiþia jocurilor ºi cântecelor
populare, precum ºi costumul popu-

lar vechi ºi autentic scos din lada de
zestre.
Este o adevãratã delectare sã priveºti spectacolul pus în scenã de
aceºti dascãli. Fericirea de pe chipurile lor te vrãjeºte fãrã voie, te transformã, te duce în timpul sãrbãtorilor
sãteºti ºi al horelor care se învârtesc
parcã fãrã oprire. Dansul lor te face sã
pluteºti ºi te obligã parcã sã visezi cu
ochii deschiºi la vremurile de altã
datã. Dupã 30 de minute vraja însã se
destramã ºi începi sã te gândeºti cã
totul va dispãrea în urmãtorii zeci de
ani. Costumele populare le vom vedea doar la muzee, iar muzica popularã româneascã va fi auzitã doar pe
niºte cd-uri prãfuite gãsite pe la bunici,
aºa cum acum noi mai gãsim unele
plãci de vinil din anii ’60. Totul însã

se poate schimba prin simpla semnãturã a unui ministru care poate introduce o disciplinã opþionalã prin care
sã-i atragã pe tineri spre folclor ºi spre
tradiþiile româneºti.
Trebuie spus cã Ansamblul „Datina“, care a ºi participat la numeroase concursuri naþionale ºi internaþionale de folclor, este sprijinit de
Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar Caraº Severin al FEN, ai cãrei membri sunt, ºi mai ales de liderul judeþean, cu suflet ales, Mariana
Zvarici, care a înþeles demersul acestor pãstrãtori ai folclorului bãnãþean, pentru care:
Lung e drumul muntelui,
Dar mai lung al jocului!
Drumul muntelui sã gatã,
Jocul, cântul, niciodatã!
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Noþiuni de
antropologie
universalã
Nu ne face nimeni viaþa complicatã, ci noi ne lãsãm angrenaþi de
mesaje ºi informaþii semidocte care
compromit existenþa paºnicã a omenirii. Cei slabi ºi influenþabili le calcã
pe urme celor ce deformeazã întocmai studiile autentice ale antropologiei universale. ªtiri care aparent par
senzaþionale, complicã luciditatea
unei gândiri „universal valabile“,
creând posibilitatea „celor consacraþi“ sã parã geniali ºi anonimilor
sã devinã „oficiali“. Nu setea de recunoaºtere prin orice mijloace înseamnã progres, ci vãdirea celor revelate care aduce omenirii stabilitate, egalitate, înþelegere ºi, evident,
dragoste. Poþi crede de pildã cã „universul este finit, existenþa altor planete ºi vieþi paralele este o invenþie“,
pentru a-þi conferi confortul spiritual
decât sã fii interesat de deconspirãri
absurde ºi nefondate. ªi, în fond, cine
mã poate convinge cã toate cele scrise, auzite ºi vãzute, au un fundament
ºtiinþific dacã eu nu cred nimic pânã
ce nu vãd, aud sau simt în urma unei
prealabile instruiri. Negarea creaþiei
ºi a nemuririi prin cunoscuta sintagmã „spãlarea creierului uman“ a celor ce conduc întãresc ºi mai mult

convingerea celor ce-ºi vãd becisnicia. Chiar dacã s-ar dovedi adevãrate
cele susþinute, nu sunt dovezi plauzibile, ci doar probabilitãþi finite ºi perisabile. ªi tocmai pentru cã sunt
perisabile nu sunt suficiente, ci doar
fluctuante. Cei ce considerã cã dezvoltarea tehnologicã ºi respectiv
electronicã, însoþite de teorii relativiste proprii ºi altele asemenea, pot
constitui dovezi ale dezvoltãrii ºtiinþifice se înºalã cumplit. Chiar dacã ar
câºtiga lumea întreagã ºi ar rãmâne
un singur om care n-ar crede, pentru
acel om viitorul îi va rãzbuna. Aºa se
explicã instabilitatea unui regim
politic de-a lungul istoriei, aºa se
explicã cã cei ce au vrut sã fie puternici au rãmas doar în istorie ºi cã
moartea ºi viitorul le-a dovedit laºitatea raþiunii. Orice ar putea dovedi
omul dacã ar fi nemuritor, însã existenþa morþii îl face neputincios ºi iresponsabil de ceea ce nu poate dovedi.
Cu alte cuvinte, omul nu poate
transmite decât ceea ce vede înþelegând, aude vãzând ºi crede simþind,
dar nu mai mult decât un „muritor“.
 PROF . I ONEL CIOABÃ
Gr. ªc. Energetic, Nr. 1 Târgu Jiu

Tabla ºi creta

Cândva, un profesor de la catedra de psihopedagogie a unei Universitãþi din România, ne spunea în
cadrul unui curs cu privire la mijloacele de învãþãmânt: „Tabla ºi creta
au fost ºi vor rãmâne cele mai importante ºi de neînlocuit mijloace de
învãþãmânt din toate timpurile“.
Au trecut anii, mijloacele de învãþãmânt s-au diversificat ºi s-au
modernizat continuu, culminând cu
cele mai performante calculatoare în
majoritatea unitãþilor de învãþãmânt.
În timpul unei lecþii pentru dezvoltarea deprinderilor de întocmire
ºi citire a desenelor de execuþie, am
folosit ca model un desen de execuþie de pe Internet ºi am comunicat
elevilor sursa.
Replica unui elev dintr-o clasã
SAM (ªcoala de Arte ºi Meserii) a
fost surprinzãtoare pentru mine:
„Da, doamnã, mã gândeam eu cã
este dupã Internet, pentru cã nici
dumneavoastrã nu puteþi sã faceþi
un aºa desen ºi ne cereþi nouã sã-l
desenãm!“
Sã-i explic elevului cã am lucrat
ani buni în cercetare-proiectare ºi cã
acel desen este pentru mine un

fleac? Sigur nu ar fi contat pentru el
mare lucru!
Elevul în cauzã era un elev
neastâmpãrat, ca sã nu spun uneori
obraznic, de care se plângeau mai
toate cadrele didactice care predau
la clasa respectivã ºi are nume de
domn.
Remarca elevului era pertinentã, nu aveam cum sã mã supãr pe el,
nu ajuta la nimic, iar eu trebuia
sã-mi apãr statutul de profesor cu
experienþã didacticã si pedagogicã.
Tabla ºi creta, cele mai vechi
mijloace de învãþãmânt, au venit în
ajutorul meu. Am desenat pe tablã
desenul de execuþie preluat de pe
Internet ºi astfel elevul cu nume de
domn s-a apucat liniºtit de lucru,
fiind convins cã profesorul nu-i cere
imposibilul.
ªi încã un amãnunt: elevul cu
pricina a devenit mai serios ºi apreciazã efortul meu de a-l introduce în
tainele desenului tehnic, considerat,
indiscutabil, un limbaj tehnic internaþional de neînlocuit.
 PROF . ING . G OGOTÃ MARINELA
Gr. Sc. Ind. Sf. Pantelimon
Bucuresti, sector2

ADMITEREA,
cu bune ºi cu rele
De ceva ani se perpetueazã o
anomalie în învãþãmântul românesc, care, sincerã sã fiu, speram sã
fie eliminatã odatã cu intrarea în
Uniunea Europeanã – locurile pentru rromi în învãþãmântul liceal ºi
universitar. De ce o numesc anomalie?
Asigurarea drepturilor minoritãþilor naþionale de a învãþa în limba maternã este o obligaþie constituþionalã, dar nicãieri nu scrie cã
apartenenþa la o minoritate favorizeazã accesul la o formã superioarã
de învãþãmânt. Am înþeles cã existã
licee în care predarea se face în
limbi ale minoritãþilor, dar în care
accesul se face în aceleaºi condiþii
ca în celelalte instituþii similare,
existând o probã suplimentarã de
limbã. N-am înþeles de ce, pe simplul considerent de apartenenþã
declaratã la o altã etnie, unii copii
pot beneficia de locuri rezervate în
licee ºi în facultãþi, neintrând în
concurenþã cu ceilalþi copii, majoritari sau de alte etnii decât ale lor?
Citez din ºtirile Mediafax: „Peste
850 de locuri pentru rromi au fost
alocate la admiterea în liceele ºi
ºcolile profesionale din Capitalã
pentru anul ºcolar 2008/2009.
Comisia de Admitere a Municipiului Bucureºti a precizat cã din totalul de peste 859 de locuri, 587
sunt pentru liceu, învãþãmânt de zi
(din care 57 de locuri se alocã pentru filiera vocaþionalã), iar 272 de
locuri sunt în ºcoli de arte ºi
meserii“.
Oare nu e vorba de multhulita
discriminare? Oare reprezentanþii
etniei rrome nu s-au simþit jigniþi
de faptul cã autoritãþile au considerat cã elevii acestei etnii nu sunt

capabili sã concureze împreunã cu
toþi ceilalþi absolvenþi? De ce rromii
au nevoie de alte medii de admitere
decât ale tuturor celorlalþi?
În ultimii trei ani am avut în
ºcoala unde predau cazuri de elevi
care de-abia în clasa a VIII-a ºi-au
declarat etnia rromã, pãrinþii lor
neaducându-le niciodatã la cunoºtinþã învãþãtorilor ºi diriginþilor în
cei opt ani de ºcoalã generalã cã fiii
dumnealor ar aparþine altei etnii,
nepreocupându-se ca aceºtia sã
participe la activitãþi ale organizaþiilor reprezentative ale minoritãþii
respective ºi, mai mult, ca aceºtia
sã vorbeascã limba romanes. Aceºti
elevi au ajuns la licee unde media
de absolvire nu le-ar fi permis sã

ajungã, dacã ar fi participat alãturi
de toþi ceilalþi colegi. Nu asta ar fi
deranjant la urma urmei, dacã odatã ajunºi în liceul respectiv ar învãþa la fel cu ceilalþi colegi, „stresaþi“
de faptul cã nu au locuri asigurate
ºi cã trebuie sã intre în concurenþã
cu ei pentru facultate. Dar anomalia se produce ºi în învãþãmântul
superior!
Cu ce e superior un copil rrom
celorlalþi din celelalte etnii? Se pare
cã atunci când sunt exagerate drepturile minoritãþilor nu se sesizeazã
niciun ONG ºi niciun reprezentant
al societãþii civile! Dar când se încalcã drepturile majoritãþii?
 CORINA DUMITRU

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o

ªCOALA
româneascq

opinii

7

DOSARIADA

A venit vara, anul ºcolar pentru majoritatea elevilor s-a încheiat, numai bun momentul
de a trage aer în piept ºi de a porni în goana nebunã dupã adunat de documente ºi depus de
dosare pentru titularizare. ªi fiindcã propria-mi umblãturã poate fi cu încredere luatã
drept exemplu, sau material de analizat, o pun
pe hârtie pentru cei care poate nu au trecut
încã prin aceste realitãþi ºi ar vrea sã le cunoascã înainte de a face pasul spre o astfel de carierã; iar celor care petrec intervalul iunie-iulie
la mare, le ofer o porþie de umor englezesc,
contrafãcut.
S-a dat startul la goana dupã posturi, aºa
cã fug-fuguþa ºi, în mod foarte serios, fiecare se
apucã de adunat hârtii pentru întocmirea dosarelor de înscriere, cu cât mai multe, cu atât
mai multe ºanse, ca la loz în plic.
Mi-am depus anul acesta dosarul în trei
judeþe, asta ca sã suplinesc lipsa de inspiraþie
de anul trecut, când am participat numai la
Concursul Naþional ºi am pariat pe judeþul cel
mai puþin indicat din scumpa noastrã þãriºoarã. Scumpã mai mult la propriu decât la figurat, pentru cã numai trei copii legalizate dupã
diploma de licenþã ºi foaia matricolã m-au costat aproape 200 de lei noi. Da, dã omul oricât
pentru sãnãtate ºi nicio sumã nu e prea mare
când vine vorba sã-þi vezi dosarul în bunã rânduialã ºi intrat în goana pentru un post (asta
dacã ai norocul ca în judeþul ales sã existe un
post titularizabil, nu de alta, da’ sã nu ai senzaþia cã alergi dupã cai verzi).
Da, aþi citit bine, pentru cei care încã nu au
aflat ºi au fost obiºnuiþi cu ideea cã orice concurs are ºi o mizã, acesta nu prea are. Dar nu
eºti un profesor adevãrat, dacã nu înveþi sã
goneºti ºi, chiar sã pui pasiune în aceastã cruciadã, chiar ºi atunci când în oraºul vizat nu
este scos la concurs nici mãcar un post titularizabil. ªi vina ne aparþine în mare parte nouã,
profesorilor care nu luãm atitudine ºi stãm la
mila unora care au uitat cã tot de la catedrã au
plecat ºi ei. Ar trebui sã refuzãm sã mai stãm la
mila lor, sã refuzãm sã intrãm în examen
pânã nu scot toate catedrele puse la pãstrare. Dar, fiindcã nu facem acest lucru, pentru cã majoritatea preferã sã se rezolve cum
pot ºi cum îi þine buzunarul, mã reîntorc la
starea de fapt ºi expun în continuare exemplul,
ce-i drept nu demn de urmat, al unei tinere pe
care buzunarul o susþine mai puþin, decât bagajul de cunoºtinþe, ºi ca mine sunt o sumedenie. Plus cã sunt destul de orgolioasã ºi nu pot
mã împac cu ideea cã e bine ºi aºa.
Revenind deci la mine, cobaiul propriului
meu experiment (sau al altora), înarmatã cu
dosare-plic, am pornit pe la ºcolile unde s-au
depus dosarele pentru concursul de titularizare. Recapitulez: trei judeþe, în douã nu existã
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post titularizabil. Unul e judeþ în care se susþine Concursul Unic de Titularizare ºi situaþia
nu mã mai mirã, pentru cã orice minune þine
trei zile ºi, cum anul trecut am mai dat concurs
în acest judeþ, am ajuns la înþelepciunea românului cea de pe urmã ºi m-am resemnat cu
ideea cã ar fi mai uºor sã mã mut în America,
decât sã obþin chiar ºi o suplinire în acest judeþ-minune. Dar îmi trebuie nota, cã vorba aia,
e un concurs recunoscut în toatã þara.
În cel de-al doilea judeþ, fiind judeþ-pilot,
am depus dosar la o singurã ºcoalã ºi, fiindcã
nu mai cred în câini cu colaci în coadã, am întrebat în dreapta-stânga sã vãd pentru cine a
fost scos postul, ca sã nu mai sper ca proasta.
În cel de-al treilea judeþ, situaþia devine
mai rozã ºi am sã vã explic ºi de ce. Dat fiind
faptul, cã judeþul cu pricina este suficient de
aproape ca sã mã deplasez cu dosãrelul, este ºi
suficient de departe ca sã cunosc în dreapta ºi
stânga ºi ca sã aflu care post, pentru cine este
scos.
Lãsând gluma la o parte, am remarcat totuºi o altã atmosferã ºi o altã abordare în acest
ultim judeþ, poate ºi pentru cã a îmbinat cele
douã forme de organizare a concursului de titularizare, practicate la ora actualã. Mai multe
ºcoli sunt arondate la un centru, iar candidatul
dã concursul în centrul în care doreºte ºi, în
funcþie de notã, alege o ºcoalã. Mult mai corect
aºa, pentru cã o ºcoalã nu este un SRL, ca sã li
se permitã directorilor sã-ºi aleagã oamenii
dupã bunul plac, pardon, chipurile, dupã nevoile ºcolii.
Revenind la celebrul dosar, sã nu credeþi
cã situaþia se rezolvã cu una, cu douã. Dacã ai
avut nenorocul sã fii lucrat minimum un an,
mai adaugi o adeverinþã cu vechimea ºi o copie
dupã cartea de muncã, ultima în conformitate
cu originalul, adicã biata secretarã a unitãþii
ºcolare în care ai funcþionat anul respectiv trebuie sã-þi facã atâtea exemplare câte dosare
vrei tu sã-þi depui ºi sã scrie cu albastru, pe
fiecare foaie, în conformitate cu originalul ºi sã aplice ºtampile (norocul meu cã am
numai douã file completate în cartea de muncã). Adeverinþa de vechime ridicã ºi ea semne
de întrebare, pentru cã anul încã nu este gata
ºi atunci cum sã scrie vechime 1 an, dacã încã
nu ai intrat nici mãcar în concediu de odihnã.
Dupã ce rezolvi ºi aceastã dilemã, cãci timpul ne preseazã, mai faci rapid niºte copii dupã
cartea de identitate ºi dupã certificatul de naºtere ºi începi sã zâmbeºti uºurat, dar descoperi
o nouã tâmpenie, ºi acestea trebuie sã fie în
conformitate cu originalul. Pe bunã dreptate, secretara zice, ce sunt eu, notar public, sã
autentific copiile xerox dupã actele de identitate? Ei, metodologia de concurs îþi mai întinde o mânã caldã ºi precizeazã cã ºi cei care

preiau dosarul pot sã se uite la buletin ºi certificat ºi sã scrie multrâvnitele cuvinte ºi sã punã
o ºtampilã pe copiile xerox.
Dar, la ºcolile unde se fac înscrierile, surprizã: secretarei i s-a spus de la Inspectoratul
ªcolar Judeþean cã nu are voie sã-mi punã
iscãlitura ºi ºtampila pe copiile dupã actele de
identitate, chit cã-i prezint originalele; dosarul-plic cerut într-un judeþ trebuie sã fie cu
ºinã în celelalte judeþe; modulul pedagogic nu
apare pe foaia matricolã, aºa cã ºi adeverinþa
scoasã de la universitate cu media modulului

trebuie ºi ea legalizatã. Toate aceste mici inadvertenþe, iscate din cauza împãrþirii în judeþe
pilotate de la centru ºi nepilotate de la centru
ºi, evident, din cauza hipercorectitudinii
unora, sunt cireaºa ce încununeazã orele de
aºteptare ºi coada la care ai stat pentru a-þi depune dosarul.
Aºa cã, tot în goanã nebunã, te apuci de
reorganizat dosarul ºi nu uiþi de adeverinþa
medicalã cu deja celebrul slogan APT PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNT, la care medicul ar trebui
sã mai adauge din oficiu apt pentru stres, sau
mãcar precizarea nu suferã cu inima.
ªi, dupã ce te vezi cu ele depuse, respirã
adânc vreo douã zile, ca sã poþi s-o iei de la cap,
cãci urmeazã validarea fiºelor, o altã tâmpenie
inventatã de oameni incompetenþi pentru
oameni ºi mai incompetenþi. Sub pretextul cã
trebuie sã semnãm fiºa introdusã în calcula-tor,
noi, concurenþii, bogaþii României, nu facem
altceva decât sã mergem pe cheltuiala noastrã sã
verificãm, dacã acei incompetenþi, care muncesc nu gândesc, au introdus bine datele în
calculator, dacã nu ne-au rebotezat sau nu
ne-au nãscut a doua oarã, asta dupã ce le dãm
dosare în care au toate informaþiile necesare.
Aºa cã mai facem un drum complet inutil ºi
toate pentru ca sã participãm la un concurs care
nu are mizã.
Curat murdar, domnule Ministru!
 PROF . M ONICA ªULEA
jud. Satu Mare
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Lipsa de profesionalism a conducerii MEC

BAC-UL S-A
Nici în acest an nu am scãpat de scandalurile din jurul
examenelor naþionale. Proba
oralã de limba ºi literatura
românã a creat însã cele
mai mari discuþii, în aceastã
problemã intervenind în timpul examenului chiar
ministrul Educaþiei, care a
anunþat un caz fraudã. Scandalurile au continuat ºi la
proba scrisã de limba ºi literatura românã dupã ce un
profesor corector a declarat
cã mai multe lucrãri erau
asemãnãtoare.

30% dintre
candidaþi au luat
10 la proba oralã
de românã

 DRAGO º N EAC ºU

Examenul de Bacaluareat a dovedit încã o datã, dacã mai era nevoie,
cã este nevoie de o schimbare majorã
a învãþãmântului românesc ºi de o
responsabilizare a celor care lucreazã
în învãþãmânt sau au în vreun fel legãturã cu acest domeniu începând
chiar din Ministerul Educaþiei.
Tot scandalul care a fost prezentat în mass-media în legãturã cu
BAC-ul a creeat o nouã situaþie tensionatã între corpul profesoral ºi pãrinþi. Ca de fiecare datã, foarte mulþi
au dat vina pe cadrele didactice, însã
nimeni nu a încercat sã caute în pro-

„Sportul“,
cel mai cãutat

Un numãr de 131.719 de elevi
au susþinut ultima probã a examenului de Bacalaureat la disciplina Educaþie Fizicã, din cei
peste 210.000 de candidaþi. Un
numãr de 25.381 de elevi ºi-au
ales pentru proba F a Bacalaureatului disciplina Geografia României; 24.774 la Geografie (de
clasa a XII-a); 9.415 la Istorie (de
clasa a XII-a); 3.150 la disciplina
Istoria românilor; 2.656 la Economie; 2.583 la Fizicã; 2.248 la
Psihologie; 1.566 la Filosofie. Potrivit reprezentanþilor MECT, absolvenþii de liceu de anul acesta
au avut la dispoziþie un numãr de
96 de discipline din care sã aleagã, iar cei din promoþiile anterioare sau cei care au terminat
liceul la seral anul acesta sau
seminarul teologic au putut alege
între 67 de discipline.

funzime care este cu adevãrat problema ºi unde se gãseºte buba. ªi de
aceastã datã s-a luat doar imaginea
la zi, fãrã a se cãuta cine este de fapt
în spatele acesteia. Toþi au strigat cã
de vinã sunt profesorii, pentru cã ei
sunt cei care îi pregãtesc pe elevi ºi
tot ei sunt cei care îi supravegheazã
ºi care îi lasã sã copieze. Nimeni nu a
dorit sã vadã cã de fapt vina este împãrþitã. Aºa este, de vinã sunt profesorii, cel puþin cei care nu ºi-au fãcut
datoria atât la clasã, cât ºi la supraveghere. Totuºi, o parte din vinã o poartã
ºi pãrinþii care acceptã sã dea ºapgã,
pentru cã asta înseamnã de fapt acel
protocol de BAC, dar ºi elevii care nu
îºi mai dau interesul. Poate cea mai
mare vinã o poartã însã Ministerul
Educaþiei, care nu a fost în stare în

atâþia ani sã dea dispoziþiile necesare pentru eradicarea corupþiei de
la bacalaureat. Nu se va ºti niciodatã
câþi elevi au putut sau au fost lãsaþi
sã copieze, cert este însã cã scandalul
se va stinge odatã cu aflarea rezultatelor ºi totul se va uita. Chiar ºi ministerul este interesat sã tragã oblonul dupã acest nou eºec ºi sã îngroa-

pe cel puþin pânã la anul acest scandal. ªi asta pentru cã vremurile comuniste se pare cã nu ne-au pãrãsit
ºi acum, mai mult ca niciodatã, Decretul 402 „Furã ºeful, furãm ºi noi“
se aplicã foarte bine în învãþãmânt.
ªi cum peºtele se împute întotdeauna de la cap, primul care a creat
un scandal aproape inutil a fost mi-

Promovabilitatea la proba oralã
de Limba ºi literatura românã a
bacalaureatului, desfãºuratã în
zilele de 23 ºi 24 iunie, a fost de
99,86%, reprezentând 210.773
de candidaþi admiºi, potrivit unui
centralizator al MECT. Dupã cele
douã zile de examen, 279 de
candidaþi au fost declaraþi respinºi, neobþinând nota minimã
de trecere (5), iar alþi 3 absolvenþi
au fost eliminaþi din examen. Nu
s-au prezentat 3.604 candidaþi.
În 11 judeþe s-a înregistrat promovabilitate maximã. Pe tranºe
de note, situaþia este urmãtoarea: note de 5 – 8.337, note de 6
– 18.281, note de 7 – 29.611, note
de 8 – 37.562, note de 9 –
48.103, note de 10 – 68.879.
Potrivit legii, candidaþii care au
susþinut examenul de bacalaureat într-una din sesiunile anilor
2003, 2004, 2005, 2006 ºi
2007, fiind declaraþi respinºi la
probele scrise sau practice, au
avut posibilitatea sã solicite recunoaºterea unor probe promovate
în aceste sesiuni, inclusiv proba
oralã de Limba ºi literatura românã.

Bacalaureatul la DNA
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a sesizat Direcþia Naþionalã Anticorupþie în
cazul unor acuzaþii apãrute în presã referitoare la
directorul adjunct al Liceului „George Enescu“,
despre care s-a afirmat cã ar fi solicitat elevilor
diverse sume de bani pentru a li se mãri notele la
examenul de bacalaureat. Inspectorul ºcolar
general al Capitalei, Stelian Fedorca, a declarat
cã dacã ancheta întreprinsã de Poliþie ºi de Comisia municipalã de bacalaureat va dovedi cã
profesorul a cerut bani, acesta va fi destituit. Inspectorul a precizat cã, pânã în prezent, Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti (ISMB) nu
a primit nicio sesizare în acest sens.
Acesta a precizat cã inspectorii din ISMB
sunt în centrele de examinare, iar la sfârºitul
bacalaureatului, fiecare va întocmi un raport cu
cele constatate în centre. „Vom lucra pe date

concrete. Noi îi vom pedepsi pe cei care greºesc
pe baza deontologiei profesionale, întrucât fiecare profesor care participã la examen ºi-a luat
anumite angajamente pentru care a semnat.
Vom propune pentru fiecare sancþiuni, în funcþie
de abaterile sãvârºite“, a explicat inspectorul general. Stelian Fedorca a mai declarat cã a primit
sesizãri privind nereguli ºi de la alte centre de
examinare, sesizãri pe care inspectorii ISMB le
vor verifica. Mai mulþi absolvenþi de la Liceul de
muzicã „George Enescu“ din Bucureºti au susþinut cã directorul adjunct i-ar fi obligat sã contribuie fiecare cu câte 200 de lei pentru a obþine
note mai mari, potrivit unor articole apãrute în
presa centralã. Cei 60 de elevi de la Liceul „George Enescu“ au susþinut examenele de bacalaureat la Centrul de evaluare organizat la Liceul
teoretic „Ion Neculce“ din sectorul 1.

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o
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s-a transferat ºi la examenul de Bacalaureat

SCUFUNDAT!
AEACE cere demisia ministrului Educaþiei

Metode de copiat

Preºedintele Agenþiei de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii Educaþiei
(AEACE), Gheorghe Rãdulescu, a cerut demisiile ministrului Educaþiei,
Cristian Adomniþei, secretarului de stat, Zvetlana Preoteasa, inspectorului
ºcolar general al Capitalei, Stelian Fedorca, ºi preºedintelui comisiei
municipale de Bacalaureat, Sergiu Moga, pentru faptul cã nu s-au ocupat
de buna desfãºurare a examenelor.
Gheorghe Rãdulescu, care a fost corector la ªcoala nr. 128, a susþinut
cã foarte mulþi elevi au copiat la proba scrisã de Limba ºi literatura
românã. El a dat ca exemplu mai multe lucrãri de la ªcoala nr.128, în care
se foloseau sintagme identice apãrute în culegerile de comentarii. Referindu-se la cele câteva zeci de lucrãri „copiate“ de la ªcoala nr. 128, Gheorghe Rãdulescu a spus cã se folosesc „diferite tertipuri pentru a se ascunde
mapa cu aceste lucrãri“.
În ceea ce priveºte tipãrirea de culegeri pentru examenul de Limba ºi
literatura românã de la Bacalaureat, Rãdulescu a spus cã aceasta este o
afacere „murdarã“ ºi cã existã „o complicitate între editori ºi MECT“.
„Elevii, ºtiind cã apar astfel de culegeri, au refuzat sã înveþe, ºi astfel s-a
creat un climat nociv. Aceste cãrþi au adus foarte mulþi bani celor care
le-au publicat. Fãcând socoteala, 240.000 de elevi – câþi au susþinut
BAC-ul – înmulþit cu 26 de lei exemplarul, reiese o sumã foarte mare“, a
arãtat Rãdulescu.

Uniunea Naþionalã a Studenþilordin România a fãcut un top al metodelor de copiat care sunt folosite atât
în mediul universitar, cât ºi în cel preuniversitar. Metodele, unele dintre ele cunoscute atât de elevi, cât ºi
de profesori, sunt foarte vechi, însã sunt unele care
de-abia acum au fost inventate.
1. Hands free – are nevoie de douã persoane, cel
care dicteazã, cât ºi cel care merge la examen. Datoritã
evoluþiei tehnologiei, liþa foare subþire a cãºtii de anul
trecut a dispãrut, transmisia fiind fãrã fir. Metoda
aproape imposibil de depistat are o ratã de promovare
de 100%.
2. Servite – cu toate cã în momentul în care sunt
construite subiectele, studentul/elevul aproape le
învaþã, aceastã metodã este foarte întâlnitã la materiile
tehnice. Metoda greu de depistat are o ratã de promovare de 100%, depinzând doar de rãbdarea studentului, înaintea examenului când construieºte servitele.
3. Copiuþe, cãrþi, cursuri – Metodã clasicã de
copiat, „utilizatã ºi de pãrinþii noºtri“, necesitã foarte
multã bunãvoinþã de la profesor. Cu o ratã a depistãrii
foarte ridicatã, metoda are un procent al promovãrii de
80%.
4. Zgâriate – Ca ºi servitele, aceastã metodã de
copiat necesitã o muncã foarte laborioasã în ziua dinaintea examenului. Este utilizatã urma lãsatã de pix în
urma copierii cursurilor. Este o metodã folositã de studenþii cu vederea foarte bunã. Are o ratã a depistãrii
destul de ridicatã, datoritã efortului depus de student
pentru a vedea ce e scris pe foi, procentul promovãrii
fiind de 80%.
5. Colegul din faþã/stânga/dreapta – Dezvoltând spiritul de colegialitate destul de absent în zilele
noastre, aceastã metodã necesitã de asemenea douã
persoane, dintre care una trebuie neapãrat sã înveþe.
Depinzând de bunãvoinþa profesorului, aproximativ
70% dintre studenþii care o folosesc promoveazã.
6. Colegul de afarã – Întotdeauna gãsim un prieten care sã cunoascã materia mai bine, ºi care sã fie dispus sã ne însoþeascã pânã la facultate. Mai avem nevoie
de o scuzã pentru a ieºi din examen, la început, pentru
a-i da subiectele ºi la sfârºit pentru a-þi lua lucrarea.
Profesorul nu are voie sã-ºi dea seama ce se întâmplã,
rata de promovare depinzând doar de cunoºtinþele
prietenului.

nistrul Educaþiei, Cristian Adomniþei. Acesta, într-un execes de zel sau
dintr-o greºealã a consilierilor (aºa
cum a spus ºi în cazul steluþelor de
pe steagul UE), a ieºit public ºi a declarat cã a descoperit un caz de
fraudã. Mai precis, acesta nici nu a
aºteptat sã înceapã verificãrile cã a ºi
început sã tune ºi sã ameninþe cu
poliþia, cu DIICOT, cu Parchetul ºi
cu toate organele de anchetã pe cei

Nu doar elevii sunt daþi
afarã din examen

12 profesori
au fost excluºi
Un numãr de 12 profesori supraveghetori de la centrul de examinare
Beclean, judeþul Bistriþa-Nãsãud, au
rãmas fãrã atribuþii, dupã ce i-au
lãsat pe elevi sã copieze în timpul
probei scrise de Limba ºi literatura
românã de la bacalaureat. Potrivit purtãtorului de cuvânt al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Bistriþa-Nãsãud, Monica Buboly,
mãsura a fost luatã în urma unei
sesizãri scrise a profesorilor care
au corectat lucrãrile la românã.
Aceºtia au semnalat faptul cã în
mai multe lucrãri apãreau
pasaje asemãnãtoare, existând
suspiciunea cã elevii ar fi putut
sã copieze. Dupã ce s-au deschis lucrãrile, s-a constatat cã
toate acestea proveneau de la
centrul de examinare amplasat
la Colegiul Naþional „Petru Rareº“ din Beclean. S-a trecut la
identificarea profesorilor care au
supravegheat bacalaureatul,
acestora fiindu-le retrase atribuþiile. Profesorii suspectaþi cã ar fi
lãsat elevii sã copieze ar putea
primi ºi unele sancþiuni administrative, dupã ce examenele de la
bacalaureat se vor încheia.
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care ºi-ar fi permis sã facã publice
cerinþele la subiectele de la proba
oralã de limba românã, cerinþe care
în proporþie de 75% erau deja publicate pe Internet. Nici mãcar plângerea la poliþie nu a fost fãcutã corect, în cerere fãcându-se referire la
trimiterea unor subiecte pe e-mail.
„Aºa-zisa scurgere de informaþii
reprezintã, practic, scãparea situaþiei de sub control. Nu este vorba de
subiecte, ci de cerinþe. Oricum, la
mai toate subiectele erau ºi exemple
de cerinþe, deci candidaþii ºtiau cum
sunã întrebãrile. Pentru un candidat care nu a învãþat, cerinþele nu îl
ajutau deloc. Ministrul Adomniþei
ar trebui sã recurgã la o anchetã administrativã care sã ducã cel mult la
demiterea persoanei vinovate. Nu
se poate pune problema de vreo
faptã penalã“, a declarat liderul Federaþiei Educatiei Naþionale, Cãtãlin Croitoru.

7. Scris în palmã, pe bancã, pe picior, pe adidaºi – Având în vedere cã tatuajele au început sã devinã o modã ºi în România, aceastã metodã are destule
ºanse de reuºitã. Depinzând de bunãvoinþa profesorului, aceastã metodã este utilizatã mai mult de fete, probabilitatea de promovare fiind puþin peste 50%.

8. SMS – Telefon Mobil – Metode de copiat utilizate destul de des, însã nu foarte eficiente. Sunt necesare în momentul în care nu-þi aduci aminte anumite
lucruri. Nu sunt utilizate pentru a promova un examen.
9. Mers la baie – De asemenea o metodã utilizatã cu precãdere de studenþii care doar vor sã îºi aminteascã ceva. Este destul de uºor de folosit, însã rata de
promovare este sub 30%.
10 Pix ultraviolet – Metodã nouã de copiat care
necesitã pe lângã pixul cu ultraviolete ºi o pereche de
ochelari cu care sã se poatã observa scrisul. În cazul în
care este soare în salã, aceastã metodã este foarte eficientã.
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te ajutã!
Ai o problemã? Ai ceva de spus?
Vrei sã semnalezi o ilegalitate ºi nu ai unde?
Revista ªCOALA
îþi oferã ºansa sã te exprimi,
sã arãþi adevãrata faþã
a învãþãmântului românesc.
Scrie-ne pe adresa redacþiei sau la e-mail:
redactia@scoalaromaneasca.ro.
Împreunã vom readuce Învãþãmântul
unde îi este locul. Suntem aici ca sã te ajutãm!
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Articolul de faþã îºi propune
sã aducã un plus de informaþie despre educaþia americanã, cu diferitele ei etape
de reformã, respectiv problematica specificã fiecãrei
etape. Motivul pentru care o
asemenea contribuþie e
necesarã e simplu. Întotdeauna românii au fost tentaþi de modelul american, nu
doar în educaþie, ci în toate
domeniile vieþii. Cunoaºterea
aprofundatã a unei realitãþi
pe care, generic vorbind, o
putem considera ca pe un
posibil model de urmat, ne
dã mai multe ºanse de a
decide între urmarea lui
fidelã, adaptarea unor elemente din el, eventual
respingerea lui a priori.
În societãþile în care controlul
centralizat lipseºte, cazul Statelor
Unite ale Americii, existã deseori
lupte între diferite grupãri politice,
economice, publice ºi private asupra
ideilor ºi valorilor ce vor fi transmise
publicului. Istoric vorbind, principalele orientãri pe care aceste grupãri le-au promovat în domeniul
educaþiei de-a lungul secolului al
XX-lea au fost pragmatismul ºi
ºcoala progresivistã, reacþiile împotriva acestora, educaþia umanistã,
meliorismul social ºi, cu cea mai
mare rãspândire, educaþia pentru
eficienþa socialã. Modul în care aceste orientãri au influenþat evoluþia
sistemului educaþional american
este unul cât se poate de complex ºi
de dinamic.

Modele americane
de reformã în educaþie
dobândirea cunoºtinþelor, apare
doar în situaþii problematice ca un
efort de depãºire a unei dificultãþi.
Folosind metoda rezolvãrii problemelor, Dewey a stimulat învãþarea prin descoperire. Aceasta oferea
o motivaþie internã ºi condiþiile
necesare unei activitãþi în care elevul
sã se implice motivat de un interes
spontan. Teoria pedagogicã a lui
John Dewey a deschis drumul spre
un învãþãmânt activ, care a þinut
seama de particularitãþile individuale ale elevilor, a stimulat creativitatea profesorilor ºi a dat ºcolii o
orientare practicã.

implementeze modalitãþi pentru a o
schimba. În viziunea melioriºtilor
sociali, educaþia trebuie sã aibã
drept obiective creºterea standardului social ºi producerea schimbãrilor
sociale. În acest sens, sunt prevãzute
cursuri pentru fiecare problemã
socialã nou apãrutã. Aceasta presupune ca elevilor sã li se predea despre schimbãrile economice ºi politice, despre convieþuirea în societatea modernã ºi democraticã, despre
combaterea sãrãciei ºi despre probleme de interes social, cum ar fi alcoolismul, abuzul de droguri, SIDA,
educaþia sexualã, despre diversitate,
toleranþã ºi pluralism.

zã, cât ºi în spaniolã sau limba nativilor americani.

Pilonii reformei

Educaþia umanistã sprijinã idealul american de individualism, ajutând elevii sã se autodescopere ºi neîncercând sã-i formeze dupã modele
prestabilite. Umanismul se concentreazã asupra dezvoltãrii conceptului de sine al copilului. Dacã acesta

Prevederile Constituþiei Statelor
Unite ale Americii asigurã dreptul la
educaþie pentru toþi cetãþenii americani, indiferent de apartenenþa lor
rasialã, etnicã sau socio-economicã.
Societatea ºi sistemul de învãþãmânt

Cel mai important argument ce
vine în sprijinul rolului pe care ºcoala îl are în formarea profesionalã
este reprezentat de faptul cã educaþia poate influenþa creºterea economicã ºi promoveazã dezvoltarea tehnologiei. De aceea, o serie întreagã
de proiecte de reformã au fost lansate în vederea eficientizãrii sociale.
Ele au început încã din perioada
rãzboiului rece ºi s-au datorat competiþiei militare ºi tehnologice cu
fosta Uniune Sovieticã, au continuat
în perioada administraþiei Reagan ºi
au culminat o datã cu impunerea
standardelor naþionale prin proiectele de reformã ale administraþiei
G.H. Bush – America 2000, ale administraþiei Clinton – Obiective 2000
ºi G.W. Bush: No Child Left Behind.
Toate au rezultat dintr-o interacþi-

se simte bine cu el însuºi, este un bun
început. Învãþarea nu este un scop în
sine. Este o modalitate de a progresa
spre vârful piramidei, o posibilitate
de dezvoltare, care în termenii lui
Maslow înseamnã satisfacerea sinelui. Un copil învaþã deoarece are o
motivaþie interioarã ºi recompensa
sa este datã de senzaþia cã a achiziþionat ceea ce a învãþat. Aceasta diferã de punctul de vedere behaviorist,
unde se aºteaptã ca recompensele
extrinseci sã fie mai eficiente.
Profesorii trebuie sã acorde mai
multã atenþie motivaþiei ºi orientãrilor afective. Intenþiile, scopurile,
credinþele influenþeazã gândirea elevilor. Prin stimularea alegerii, promovarea noutãþilor, a fanteziilor ºi
surprizelor, profesorii vor crea personalitãþi complexe interesate de
problemele semenilor lor, dar care
în acelaºi timp îºi urmeazã propriile
visuri ºi idealuri, fãrã a urma traiectorii prestabilite, trasate de cãtre guvern sau angajatori. Se doreºte ca
educaþia sã aducã schimbarea ºi îmbunãtãþirea socialã, considerând cã
societatea necesitã sã fie schimbatã
ºi elevii trebuie sã plãnuiascã ºi sã

american încearcã sã integreze în
ºcoli elevi aparþinând tuturor raselor. Pluralismul cultural existent
în ºcolile americane constituie rãspunsul sistemului educaþional la cerinþele unei societãþi în care convieþuiesc cele mai diverse rase, grupuri etnice ºi naþionale, fiecare cu
tradiþiile sale ºi cu cultura sa. Principala modalitate de realizare a acestui deziderat a constituit-o educaþia
multiculturalã.
Principalele sale surse au fost
identificate ca fiind valurile masive
de noi emigranþi ºi grupurile dominate (afro-americanii, nativii americani, mexicanii ºi portoricanii). Formele sale de manifestare sunt reprezentate de educaþia bilingvã, biculturalã, etnocentricã ºi pluriculturalã,
toate urmãrind obiective de maximã
importanþã: toleranþa faþã de celelalte culturi, eliminarea rasismului, predarea unor conþinuturi ce
provin din culturi diferite, abordarea acestora din urmã din perspective culturale diferite. Educaþia bilingvã, aºa cum era privitã ea în comunitãþile hispanice ºi nativ americane, implicã predarea atât în engle-

une complexã a forþelor economice,
sociale ºi politico-ideologice din Statele Unite ale Americii, ce avea drept
scop câºtigarea supremaþiei în comerþul internaþional.
La sfârºitul lui 1989, preºedintele Bush Sr. ºi guvernatorii s-au întâlnit în Virginia, la un summit pe
probleme educaþionale. Aici s-au
discutat obiectivele care au constituit partea centralã a reformei educaþionale, atât în timpul administraþiei sale, cât ºi al administraþiei
Clinton. Preºedintele Bill Clinton a
semnat la 31 martie la San Diego
Legea Educaþiei Americane: Obiective 2000. Aceastã lege avea ca prim
scop îmbunãtãþirea economiei naþionale, astfel încât sã devinã competitivã în comerþul internaþional
printr-o mai bunã pregãtire a forþei
de muncã. Legea Educaþiei Americane: Obiective 2000 se mai referea
la pregãtirea copiilor pentru a învãþa
prin participarea la unele programe
preºcolare de înaltã calitate, creºterea procentului absolvenþilor de liceu, îmbunãtãþirea nivelului de
competenþe la principalele obiecte
de studiu, în special la matematicã ºi

Umanismul

Educaþia multiculturalã

Progres ºi ordine
Progresivismul a apãrut ca o
reacþie la ºcoala tradiþionalã, în vederea îndeplinirii dezideratului de
racordare a învãþãmântului la noile
realitãþi impuse de dezvoltarea societãþii americane. Progresivismul a
fost întemeiat pe teoria pedagogicã a
lui John Dewey, având la bazã atât
pragmatismul, cât ºi o variantã a
acestuia – instrumentalismul. Conceptul central al filosofiei sale l-a reprezentat experienþa în cadrul cãreia
s-au distins douã elemente de bazã:
acþiunea ºi cunoaºterea. Cea dintâi
acþiona asupra mediului ºi ducea la
modificarea acestuia, iar cealaltã reprezenta perceperea acelor conexiuni ale unui obiect care determina
aplicabilitatea lui într-o anume situaþie.
Întemeiatã pe acest concept
filosofic, teoria educaþionalã progresivistã a promovat ºcoala axatã pe
copil. Educaþia se baza pe procesele
experienþei, atât în teorie, cât ºi în
practicã. Sistemul pedagogic al lui
Dewey nu þinea cont doar de concepþia filosoficã, ci ºi de realitãþile
economice ºi culturale ale societãþii:
democraþia americanã, revoluþia industrialã, dezvoltarea ºtiinþelor moderne. Procesul educativ comportã
douã aspecte: unul psihologic ºi
unul sociologic, iar Dewey l-a considerat drept fundamental pe cel
psihologic. În ºcoala experimentalã
fondatã de cãtre el la Chicago, procesul de învãþãmânt era axat pe trebuinþele copilului. Elevul învãþa
fãcând. ªcoala nu era pregãtirea
pentru viaþã, ci viaþa însãºi. Gândirea, ca o condiþie esenþialã pentru
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ºtiinþe, pregãtirea continuã a forþei
de muncã, eliminarea violenþei ºi a
drogurilor din ºcoli, îmbunãtãþirea
pregãtirii corpului didactic; respectiv implicarea pãrinþilor în problemele ºcolii.

Standarde ºi realizãri
Secþiunea din Legea Educaþiei
Americane: Obiective 2000, care
aduce în discuþie cele mai mari
schimbãri din ºcoala publicã americanã, este cea legatã de înfiinþarea
Consiliului pentru Îmbunãtãþirea
Învãþãmântului ºi Promovarea Standardelor Naþionale în Educaþie, organism ce urma sã certifice conþinutul, performanþa ºi validitatea standardelor promovate de fiecare stat ºi
sã creeze un conþinut, standarde de
performanþã ºi de promovare a
oportunitãþilor de învãþare la nivel
naþional.
Multe dintre prevederile acestui
act normativ vor fi regãsite în agenda educaþionalã a preºedintelui George W. Bush, agendã ce poartã numele legii celei mai reprezentative din
domeniul educaþiei, elaboratã în
timpul administraþiei sale: No Child
Left Behind. Documentul reautorizeazã o serie întreagã de programe
federale, cu scopul de a îmbunãtãþi
performanþele ºcolilor americane ºi
de a ridica standardele ºi nivelele de
evaluare ale statelor, districtelor
ºcolare ºi ºcolilor.
Despre agenda educaþionalã a
preºedintelui George W. Bush Jr., în
general ºi despre aceastã lege în special, se poate spune cã se caracterizeazã prin:
 Creºterea evaluãrii performanþelor elevilor. Statele, districtele
ºi ºcolile care îºi îmbunãtãþesc rezultatele sunt premiate, iar eºecurile
sancþionate. Pãrinþii sunt informaþi
despre modul în care copiii lor învaþã,
iar ºcolile sunt evaluate pentru a-ºi
dovedi eficienþa prin teste anuale, susþinute la nivel naþional, la matematicã
ºi citire, de la clasele III-VIII.
 Cheltuirea fondurilor oferite
de cãtre Guvernul Federal pe programe eficiente bazate pe cercetare
ºi pe practicã. Banii vor fi destinaþi
îmbunãtãþirii ºcolilor ºi a calitãþii
profesorilor.
 Reducerea birocraþiei ºi creºterea flexibilitãþii în accesarea fondurilor la nivel local.
 Creºterea rolului pãrinþilor.
Pãrinþii au mult mai multe informaþii despre calitatea ºcolilor în care
învaþã copiii lor, iar elevilor aflaþi în
ºcoli cu performanþe scãzute li se va
acorda posibilitatea de a alege o
ºcoalã mai bunã.
Putem conchide astfel cã Legea
Educaþiei Americane: Obiective
2000 ºi Legea No Child Left Behind
constituie cele mai reprezentative
realizãri legislative în domeniul educaþiei, menite sã lanseze o reformã
bazatã pe standarde, în vederea
îmbunãtãþirii performanþelor ºcolilor americane.
 ALIN BRATU

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o
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Curtea constituþionalã
a decis asupra
constituþionalitãþii
dispoziþiilor art. 106 alin. 2
din Legea 128/1997
Noutãþi legislative

Conform dispoziþiilor art. 106
alin. (2) din legea 128/1997 „În caz
de deces al unui cadru didactic sau
didactic auxiliar, cuantumul ajutorului acordat celor îndreptãþiþi este de
cinci salarii ale persoanei decedate,
din bugetul asigurãrilor sociale“.
Majoritatea Caselor Judeþene de
Pensii refuzau acordarea ajutorului
de cinci salarii ale persoanei decedate celor îndreptãþiþi, motivând cã
operaþiunile din bugetul asigurãrilor
sociale se face numai în conformitate cu dispoziþiile Legii 19/2000.
Legea 19/2000 însã, fiind una cu
carater general, referitor la ajutorul
de deces, avea dispoziþii minimale
faþã de Legea 128/1997, car are caracter de lege specialã pentru personalul didactic din învãþãmânt.
Întrucât intrepretarea datã de
Casele Judeþene de Pensii era una
nelegalã, la Curtea Constituþionalã a
ajuns excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 106 alin. 2 din
Legea 128/1997, ridicatã de chiar
casa Judeþeanã de Pensii Maramureº. Cu aceastã ocazie, Curtea a
constat cã legiuitorul a reglementat,
într-adevãr, un regim juridic diferit
sub aspectul cuantumului ajutorului

de deces în cazul cadrelor didactice
în raport cu categoriile socio-profesionale care se supun prevederilor
Legii 19/2000. Curtea a apreciat cã
acestã diferenþã de tratament nu
este una discriminatorie, ci se sprijinã pe considerentele pe care le-a
avut în vedere legiuitorul pornind de
la complexitatea, responsabilitatea
ºi importanþa pentru societate a
activitãþii personalului didactic ºi
didactic auxiliar. Motivat prin acestea, Curtea a decis în sensul respingerii excepþiei de neconstiuþionalitatea a dispoziþiilor art. 106 alin. 2
din Legea 128/1997.
Decizia astfel pronunþatã este
definitivã ºi este general obligatorie,
urmând a fi respectatã întocmai cu
dispoziþiile sale de toate autoritãþile
însãrcinate cu aplicarea art. 106 alin.
2 din legea 128/1997.
Întrucât, de la 6 martie 2008
existã aceastã decizie, în situaþia în
care întâmpinaþi probleme în aplicarea dispoziþiilor art. 106 alin. 2 din
Legea 128/1998, puteþi aduce în faþa
Casei Judeþene de Pensii Decizia
Curþii Constituþionale nr. 248/6
martie 2008, publicatã în Monitorul
Oficial – Partea I nr. 273/7.V.2008.

Plângerea FEN, judecatã în noiembrie de OIM
Verificarea efectuatã de Organizaþia Internaþionalã a Muncii (OIM) asupra
respectãrii libertãþii sindicale de Guvernul României în proiectul de modificare
a art. 12 alin. 1 ºi 2 din Legea 130/1996 cu privire la contractele colective
de muncã este planificatã pentru sesiunea Consiliului de Administraþie al OIM
stabilitã din noiembrie 2008. Pânã în prezent, FEN a realizat un set de corespondenþe cu OIM, prin care a transmis plângerea iniþialã ºi o motivaþie suplimentarã, iar Guvernul a transmis, la rândul sãu, observaþii scrise.

iulie

2008

O. nr. 3.491/985/19-03,28-03-2008 (MECT,
MEF). ORDIN al ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului ºi al ministrului Economiei ºi Finanþelor
privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
2008 al Regiei Autonome „Editura Didacticã ºi Pedagogicã“.
O. nr. 3.565/27-03-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaþiilor
furnizoare de educaþie, care organizeazã ºi desfãºoarã
pe teritoriul României activitãþi de învãþãmânt corespunzãtoare unui sistem educaþional din altã þarã, în
Registrul special al organizaþiilor furnizoare de educaþie care organizeazã ºi desfãºoarã pe teritoriul României activitãþi de învãþãmânt corespunzãtoare unui
sistem educaþional din altã þarã ºi de recunoaºtere a
studiilor efectuate de elevii ºcolarizaþi în cadrul acestor
unitãþi de învãþãmânt.
O. nr. 3.605/31-03-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe 2008
ale institutelor naþionale de cercetare-dezvoltare din
coordonarea Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare
ªtiinþificã.
O. nr. 3.628/31-03-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior.
O. nr. 3.815/25-04-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
constituirea Comisiei consultative a manualelor ºcolare.
O. nr. 3.924/05-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
acreditarea unitãþii de învãþãmânt preuniversitar particular ªcoala Postlicealã FEG din Iaºi.
O. nr. 3.925/05-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
acreditarea unitãþii de învãþãmânt preuniversitar particular Grãdiniþa FEG din Iaºi.
O. nr. 3.939/07-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului pentru
modificarea Ordinului ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nr. 1.871/2007 privind Metodologia
de organizare ºi desfãºurare a probei anticipate susþinute de elevii claselor a XI-a ºi a probelor susþinute de
elevii claselor a XII-a din secþiile bilingve francofone
pentru obþinerea menþiunii speciale „secþie bilingvã
francofonã“ la bacalaureat.
O. nr. 3.940/07-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
sesiunea specialã de bacalaureat 2008 pentru elevii de
clasa a XII-a participanþi la loturile olimpice ºi la competiþiile sportive internaþionale.
O. nr. 3.943/08-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului pentru
aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr.
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în
vederea stimulãrii achiziþionãrii de calculatoare, pentru 2008.
O. nr. 3.955/09-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor

de practicã în cadrul programelor de studii universitare de licenþã ºi de masterat ºi a Convenþiei-cadru privind efectuarea stagiului de practicã în cadrul programelor de studii universitare de licenþã sau masterat.
O. nr. 3.984/13-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
acreditarea unitãþii de învãþãmânt preuniversitar particular ªcoala Postlicealã FEG din Ploieºti.
O. nr. 3.985/13-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
acreditarea unitãþii de învãþãmânt preuniversitar particular ªcoala Postlicealã FEG din Bucureºti.
O. nr. 3.986/13-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
acreditarea unitãþii de învãþãmânt preuniversitar particular ªcoala Particularã „Fraþii Goleºti“ din Piteºti.
O. nr. 3.987/13-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
acreditarea unitãþii de învãþãmânt preuniversitar particular ªcoala „Sfântul Iacob“ din Câmpulung.
O. nr. 3.988/13-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
acreditarea unitãþii de învãþãmânt preuniversitar particular ªcoala Postlicealã „Louis Pasteur“ din Dej.
O. nr. 3.989/13-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
acreditarea unitãþii de învãþãmânt preuniversitar particular ªcoala Postlicealã FEG din Braºov.
O. nr. 4.276/29-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului pentru
aprobarea Calendarului activitãþilor de selecþie ºi repartizare a personalului didactic implicat în cadrul
Proiectului privind predarea cursului de Limbã, culturã ºi civilizaþie româneascã în unitãþi de învãþãmânt
din state membre ale Uniunii Europene pentru anul
ºcolar 2008-2009.
O. nr. 4.277/29-05-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului pentru
aprobarea Metodologiei Proiectului privind predarea
cursului de Limbã, culturã ºi civilizaþie româneascã în
unitãþi de învãþãmânt din state membre ale Uniunii
Europene ºi a instrumentelor de lucru.
O. nr. 4.298/02-06-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
modificarea Regulamentului de organizare ºi desfãºurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în strãinãtate, aprobat prin Ordinul ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii nr. 4.547/2004.
O. nr. 4.381/09-06-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului privind
modificarea anexei la Ordinul ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului nr. 3.943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr.
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în
vederea stimulãrii achiziþionãrii de calculatoare, pentru 2008.
O. nr. 4.382/09-06-2008 (MECT). ORDIN al
ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului pentru
aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulãrii achiziþionãrii de calculatoare, pentru 2008, rezultatã în urma analizãrii contestaþiilor depuse de cãtre solicitanþi.

ªCOALA
româneascq

actualitate

12

Sindicatele din Învãþãmântul
Feroviar au aniversat
16 ani de existenþã
Federaþia Sindicatelor din Învãþãmântul de Transporturi CFR
(FSIT-CFR) a aniversat recent 16 ani
de activitate în cadrul celei de-a treia
Conferinþe Naþionale desfãºurate la
Braºov la 6 iunie 2008. Federaþia a
luat fiinþã la 8 mai 1992, dezvoltând
în timp colaborãri cu asociaþii similare din þarã ºi strãinãtate. Organizaþia a activat de-a lungul anilor independent sau afiliatã la Federaþia
Educaþiei Naþionale (FEN), al cãrei
membru este din 1999. Conferinþa
de la Braºov a fost organizatã în contextul preocupãrilor pentru modernizarea procesului de educaþie în
perioada 2008-2013, aºa cum au
fost stipulate în Pactul Naþional pentru Educaþiei, lansat recent de preºedintele Traian Bãsescu ºi semnat
de toate partidele politice.
În cadrul Conferinþei naþionale a
fost prezentat filmul „Federaþia
Sindicatelor din Învãþãmântul de
Transporturi CFR – 16 ani de activitate“, dar ºi mesaje din partea unor
confederaþii sindicale din Franþa ºi
Germania. Preºedintele Sindicatului
„Viitorul“ al cadrelor didactice din
Republica Moldova, domnul Mihai
Laºcu, prezent la manifestare, a

transmis salutul organizaþiei pe care
o reprezintã. Au fost înmânate diplome membrilor ºi colaboratorilor
federaþiei pentru contribuþia deosebitã la educarea ºi formarea a numeroase generaþii de elevi, în cei 16
ani de activitate.
În mesajul adresat celor prezenþi, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Septimiu
Buzaºu, a urat participanþilor multe
succese ºi împliniri în munca desfãºuratã pentru pãstrarea tradiþiei
învãþãmântului feroviar românesc.
Alãturi de preºedinþii sindicatelor din învãþãmântului feroviar,
dar ºi ai unor sindicate judeþene
FEN, directori de ºcoli, cadre didactice au mai fost prezenþi la reuniune preºedintele CNS „Cartel ALFA“
Filiala Braºov, domnul Fãnicã Gabor, reprezentantul Direcþiei Resurse Umane ºi Management din cadrul
Ministerului Transporturilor, domnul Dan Rujan, al Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
domnul Gheorghe Chirpereanu ºi
preºedintele FEN, domnul Cãtãlin
Croitoru. Cu acest prilej, preºedintele FEN a prezentat unele consideraþii pe marginea procesului restruc-

turãrii învãþãmântului din þara
noastrã ºi în special al celui tehnic.
În primul rând, a elogiat colaborarea
optimã dintre organizaþia pe care o
conduce ºi Departamentul pentru
Învãþãmântul de Transporturi din
cadrul FEN, înfiinþat în 1999, colaborare care a dovedit o viziune comunã asupra rezolvãrii problemelor
din învãþãmântul românesc. „Învãþãmântul tehnic preuniversitar se
confruntã cu problema practicii în
producþie a elevilor, atât în ateliereºcoalã, cât mai ales la agenþii economici. De aceea, conducerile colegiilor tehnice ºi a grupurilor ºcolare
vor trebui sã insiste mai mult pentru

Educaþia ºcolarã – un salt calitativ
cãtre nivelul urmãtor
Instrumentele informatice moderne anticipeazã experienþa de învãþare
a generaþiei viitoare
Tehnologia informaþiei aduce beneficii majore procesului educaþional din ºcolile româneºti, fãcând posibilã conectarea elevilor ºi
dascãlilor la cele mai noi instrumente de livrare ºi asimilare a cunoºtinþelor. Despre efectele
informatizãrii sistemului românesc de învãþãmânt, cât ºi despre rezultatele primului studiu
de impact al Programului SEI (Sistem Educaþional Informatizat) realizat în România, ne-a
vorbit ªtefan Morcov, Vice-Preºedinte
Adjunct Divizia Comercialã pentru
eLearning, în cadrul SIVECO Romania.

a stabili parteneriate cu unitãþi economice în vederea atingerii unui
grad ridicat de competenþã a viitorilor absolvenþi, care sã le permitã
inserþia pe piaþa muncii, atât în România, cât ºi în statele UE. Pentru
atingerea acestui deziderat se impune restructurarea atât a învãþãmântului tehnologic, cât ºi al celui
românesc în general“, a declarat Cãtãlin Croitoru. Preºedintele FEN a
încheiat adresând o invitaþie pentru
toþi cei interesaþi de soarta învãþãmântului românesc, de viitorul naþiunii noastre, pentru a se gãsi cãi comune de realizare a unei structuri
performante în sistemul de educaþie
din România. La rândul sãu, preºedintele FSIT-CFR ºi vicepreºedinte FEN, domnul profesor Florin Dobrescu, a afirmat cã, în cei 16 ani de
existenþã, federaþia se poate bucura
de multe rezultate frumoase, marcate de contribuþia la îmbunãtãþirea
condiþiilor de muncã ºi de viaþã pentru cadrele didactice, pentru toþi sa-
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lariaþii dar ºi pentru elevi deopotrivã, asigurâdu-le ºanse mai mari de
reuºitã în carierã. Între obiectivele
pe care organizaþia trebuie sã le urmãreascã în activitatea viitoare se
înscriu preocupãrile pentru modernizarea procesului de educaþie în
unitãþile de învãþãmânt, sprijinul
acordat pentru revigorarea parteneriatelor cu operatorii feroviari, continuarea ºi dezvoltarea colaborãrii
cu organizaþii care activeazã în acelaºi domeniu din þarã ºi strãinatate.
Întrucât reprezentãm segmentul de
învãþãmânt tehnic preuniversitar,
scopul nostru trebuie sã fie acela al
formãrii oamenilor cu nivel de calificare edificat în raport cu evoluþia tehnologiilor din ziua de astãzi, cu o conºtiinþã civicã europeanã. Astfel vom
asigura reuºita în carierã ºi în viaþã a
absolvenþilor noºtri, iar ºcolile noastre vor fi cãutate, pe piaþa concurenþialã a ofertelor de formare
profesionalã“, a adãugat vicepreºedintele FEN. ( F . D . )
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www.scoalaromaneasca.ro
NOUTÃÞI ÎN FIECARE ZI
În plus, venim în ajutorul cititorilor
cu cinci adrese de email unde fiecare
poate sã-ºi spunã pãsurile ºi sã
contribuie în acest fel la dezvoltarea
învãþãmântului românesc.
sindicat @scoalaromaneasca.ro
nu ezitaþi sã ne scrieþi despre orice problemã legatã de sindicat;

Cum apreciaþi gradul de asimilare al TIC
(Tehnologia Informaþiei ºi Comunicãrii) în sistemul românesc de învãþãmânt?
S.M.: Este esenþial sã conºtientizãm progresele semnificative pe care le-am fãcut în direcþia
modernizãrii mijloacelor de învãþãmânt. Elevii ºi
profesorii sunt, în momentul de faþã, beneficiarii
unor programe complexe de informatizare a
educaþiei. În privinþa utilizãrii optime a resurselor informatice, prin intermediul programului
Sistem Educaþional Informatizat, învãþãmântul
românesc a trecut de la utilizarea minimalã,
punctualã, la transformarea acestora în mijloace
esenþiale de predare-învaþare.
Ce ne puteþi spune despre rezultatele studiului privind implementarea Programului SEI, recent finalizat?
S.M.: Rezultatele cercetãrii evaluative asupra implementãrii Programului SEI - o iniþiativã
a Universitãþii din Bucureºti, în colaborare cu
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, Centrul pentru Dezvoltare ºi Inovare în Educaþie (TEHNE)
ºi Asociaþia pentru ªtiinþele Educaþiei (ASTED) indicã o bunã percepþie asupra gradului de
asimilare a instrumentelor informatice în ºcolile
româneºti, atât din partea cadrelor didactice, cât

ºi din partea elevilor. Potrivit studiului amintit,
profesorii atribuie instrumentelor TIC o contribuþie importantã la atingerea obiectivelor
lecþiei ºi la simplificarea procesului didactic. Alte
beneficii ale informatizãrii pe care profesorii le
apreciazã în mod deosebit sunt învãþarea activã,
participativã, precum ºi învãþarea în cooperare,
facilitate de accesul la instrumente informatice
moderne. Din perspectiva elevilor, principalul
avantaj al utilizãrii calculatorului în ºcoli este
faptul cã învaþã mai uºor, înþeleg mai repede ºi
se simt mai atraºi de studiu.
Care este impactul SEI la nivelul ºcolilor
româneºti ºi în ce constã contribuþia companiei dvs. la reuºita acestui proiect?
S.M.: Sistemul Educaþional Informatizat
este un program complex iniþiat de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, al cãrui
obiectiv de bazã îl reprezintã susþinerea procesului de predare-învãþare în învãþãmântul preuniversitar. Programul este conform cu strategiile ºi
planurile de acþiune eEurope ºi i2010 ale Uniunii
Europene. Compania SIVECO Romania se alãturã efortului conjugat al acestor entitãþi, contribuind, în calitate de partener, la realizarea acestui
demers.

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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Seminarul naþional cu tema
„Învãþãmântul tehnic preuniversitar
ºi piaþa muncii“
Federaþia Educaþiei Naþionale –
Departamentul pentru Învãþãmântul de Transporturi, în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar al Judeþului
Braºov a organizat în zilele de 5 ºi 6
iunie 2008, la Colegiul Tehnic Feroviar Braºov, Seminarului Naþional
cu tema „Învãþãmântul tehnic
preuniversitar ºi piaþa muncii“.
Au participat cadre didactice, lideri ai sindicatelor afiliate, directori
ºi directori adjuncþi ai unitãþilor de
învãþãmânt din 13 judeþe ºi Municipiul Bucureºti, reprezentanþi ai partenerilor economici, ai ministerelor
educaþiei, ºi transporturilor, ai consiliilor pãrinþilor ºi elevilor, ai unor
ONG-uri. Cu acest prilej, a fost evaluatã starea actualã a învãþãmântului românesc ºi au fost propuse mãsuri menite sã contureze strategia de
modernizare a procesului de educaþie pe termen mediu ºi lung, pe baza principiilor Pactului Naþional
pentru Educaþie.
Participanþii, care repezintã un
segment distinct al sistemului, acela
al învãþãmântului preuniversitar
tehnologic, în special cel din domeniul transporturilor feroviare, ºi-au
exprimat îngrijorarea atât pentru
decalajul faþã de standardele, practicile ºi rezultatele din statele UE care
pot conduce la situaþia nedoritã ca
generaþiile viitoare sã fie din ce în ce
mai puþin competitive pe piaþa muncii, dar ºi pentru pericolele tot mai
mari care se manifestã în activitatea
prezentã de formare profesionalã
iniþialã ºi educare a elevilor.
Sintetizãm în continuare câteva
dintre concluziile ºi posibilele soluþii
identificate de cãtre participanþi.
Pericolele cu care se confruntã
în prezent acest segment al învãþãmântului preuniversitar constau în
scãderea populaþiei ºcolare, slaba
implicare a familiei în procesul de
formare ºi educare a elevilor cu vârsta între 14 ºi 19 ani, lipsa de supraveghere a acestora, mai ales în cazul
plecãrii la muncã în strãinãtate, uneori a ambilor pãrinþi, ceea ce conduce, în multe situaþii, la abandonul
ºcolar, dotarea precarã a atelierelorºcoalã, dar ºi a unor laboratoare de
specialitate tehnologicã, lipsa manualelor pentru aceste discipline,
supraîncãrcarea excesivã a curriculum-ului, dar ºi a elevilor, care petrec uneori 8 ore, zilnic, la ºcoalã,
numãrul excesiv de module, dispersia exageratã a locurilor pentru desfãºurarea practicii în producþie la
agenþii economici, acolo unde elevii
sunt primiþi, ceea ce face aproape
imposibilã suprevegherea de cãtre
maistrul-instructor îndrumãtor. Interesul scãzut al absolvenþilor claselor a VIII-a pentru ºcoala de arte ºi
meserii conduce la nerealizarea
unor clase cu specializãri cerute pe
piaþa muncii, cum ar fi aceea de electromecanic material rulant sau maºinist utilaje de cale feratã. Imposibilitatea unitãþilor de învãþãmânt de
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a organiza suficiente module CD
(curriculum la decizia ºcolii), în concordanþã cu cerinþele pieþii locale a
muncii, inclusiv cu cele formulate de
agenþii economici din domeniul feroviar. ARACIP genereazã birocraþie
excesivã, iar nevoia de acreditare a
unor forme de ºcolarizare tradiþionale, cum sunt ºcolile postliceale de
maiºtrii în domeniul feroviar, creeazã mari probleme. Singura specializare specificã, tehnicianul de transporturi, este pregãtitã pe ruta SAM,
progresivã, iar nu pe cea directã a liceului tehnologic. Pot fi menþionate
de asemenea, problemele sociale cu
care se confruntã numeroºi elevi, ai
cãror familii nu-ºi pot permite încã
sã suporte costurile ºcolarizãrii (totuºi, manualele pentru clasele XI-

tate de diriginþi, datoratã ºi unei salarizãri insuficiente, mai ales în cazul celor tineri, dar ºi altor factori. În
prezent, consiliile de administraþie
din ºcoli nu pot decide asupra angajãrii personalului didactic sau a desfacerii contractului de muncã.

În acest context descentralizarea
propusã în Pactul Naþional pentru
Educaþie se impune, atât sub aspectul financiar, curricular, cât ºi în
ceea ce priveºte resursele umane.
Instituþia de învãþãmânt va avea
posibilitatea sã includã în CD ºi CDL
discipline cerute pe piaþa muncii, iar
trunchiul comun din planul-cadru
va trebui sã cuprindã în aceste condiþii mai puþine ore, module ºi disci-

þãmântul obligatoriu de 10 ani,
inclusiv clasa pregãtitoare, iar elevii
vor trece la liceu, respectiv SAM
doar în clasa a X-a, liceul tehnologic
va trebui sã aibã o duratã de 4 ani ºi
nu de trei, cum se preconizeazã pentru celelalte tipuri de licee. Se impune ca Statutul cadrelor didactice sã
includã prevederi, obligaþii ºi drepturi, pentru toþi salariaþii ºi chiar sã
poarte denumirea de „Statutul personalului din învãþãmânt“. Se considerã oportun ca sã aparã ºi o lege a
salarizãrii în învãþãmânt sau în
domeniul bugetar, cu poziþionarea
corespunzãtoare în grilã a tuturor
„educatorilor“. Descentralizarea financiarã, precum ºi finanþarea constantã a sistemului cu minim 6% din
PIB, va conduce la dotarea ateliere-

XIII trebuie cumpãrate, bursele sociale sunt extrem de reduse, alocaþiile cu titlul „Bani de liceu“ sunt limitate, contractele de ºcolarizare cu
agenþi economici, acordarea unor
burse de cãtre aceºtia ºi asigurarea
unui loc de muncã la absolvire lipsesc, numãrul de locuri în internate
ºi subvenþiile alocate de cãtre consiliile locale sunt insuficiente). Nu în
ultimul rând poate fi menþionatã ºi
slaba implicare a unor cadre didactice în îndeplinirea atribuþiilor de
serviciu, atât la catedrã, cât ºi în cali-

pline. Supraîncãrcarea elevilor va fi
diminuatã. Se impune elaborarea
unui nou pachet legislativ privind
educaþia, a cãrui aplicare sã fie precedatã obligatoriu de asigurarea
condiþiilor materiale, începând cu
spaþii pentru grãdiniþe, asigurarea
cu resurse umane, proiectarea curriculum-ului. Consiliile de administraþie din ºcoli vor putea angaja personalul didactic, în funcþie de cerinþe, performanþe ºi implicarea responsabilã a acestuia în întreaga activitate. Dacã se va opta pentru învã-

lor-ºcoalã, dar ºi a laboratoarelor ºi
cabinetelor de specialitate la nivelul
tehnologiilor didactice europene (fãrã licitaþii trucate ºi echipamente
scumpe, dar de proastã calitate).
În ceea ce priveºte aplicarea
principiului „finanþarea urmeazã
elevul“ ºi creºterea performanþelor
în colegiile tehnice ºi grupurile ºcolare, precum ºi redresarea acestora,
pãrerile sunt împãrþite. Având în vedere nivelul mai scãzut de pregãtire
al multor elevi care sunt repartizaþi
în aceste ºcoli dupã absolvirea clasei

Descentralizarea

a VIII-a, chiar ºi unele devieri de
comportament, performanþa în
aceste condiþii ar însemna dobândirea de cãtre aceºtia a unor competenþe certificate prin atestate profesionale finale, care sã le permitã absolvenþilor o bunã integrare pe piaþa
muncii, din þarã ºi, de ce nu, din UE.
Dupã unii, chiar ºi formarea claselor
propuse în planul de ºcolarizare, în
special la SAM menþinerea elevilor
la cursuri pânã la absolvire ºi obþinerea certificatului profesional ar fi o
performanþã. Totuºi, diferenþele în
nivelul de pregãtire nu pot fi recuperate pe parcursul liceului. De
aceea, probele la examenul de Bacalaureat ar trebui sã aibã un grad de
dificultate mai scãzut pentru absolvenþii de învãþãmânt profesional ºi
tehnic. Ei ar trebui sã poatã opta
pentru 2-3 tipuri de bacalaureat, în
funcþie de filiera absolvitã, aºa cum
se întâmplã ºi în alte þãri europene.
Performanþã înseamnã ºi premiile
obþinute la olimpiadele tehnice, concursuri profesionale, activitãþi extracurriculare sau continuarea studiilor
în învãþãmântul superior. Existã
însã temeri cã aplicarea acestui principiu de finanþare ar putea avea
efecte negative, cum ar fi menþinerea cu orice preþ a elevilor în ºcoalã,
ceea ce ar putea conduce la compromisuri repetate din partea colectivului didactic. Aplicarea mecanicã a
principiului mai sus-enunþat ar putea conduce chiar la dispariþia unor
grupuri ºcolare.
Participanþii la seminar au abordat ºi alte aspecte care decurg din
nevoia de perfecþionare a educaþiei
în România, cum ar fi preîntâmpinarea abandonului ºcolar, implicarea în mai mare mãsurã a familiei,
în calitate de partener al ºcolii, combaterea excluderii, marginalizãrii ºi
discriminãrii, a violenþei, asigurarea
unui numãr corespunzãtor de locuri
în internate ºi cantine ºcolare, precum ºi acordarea unor subvenþii
care sã acopere cheltuielile cu utilitãþile ºi întreþinerea, din partea consiliilor locale. Formarea continuã –
atât în cazul personalului didactic,
cât ºi în ceea ce priveºte preluarea
unor servicii de formare a adulþilor,
accesul la proiecte cu finanþare internaþionalã, colaborarea cu partenerii economici ºi sociali, inclusiv
cu CENAFER, reintroducerea practicii comasate de minimum o sãptãmânã, în special la clasele a XII-a ºi
a XIII-a pe ruta progresivã, editarea
manualelor de specialitate, pe baza
restructurãrii ºi stabilitãþii curriculare, revigorarea conlucrãrii între
MECT ºi Ministerul Transporturilor, respectiv actualizarea prevederilor protocolului încheiat între cele
douã instituþii în 2000 au constituit
alte subiecte abordate în cadrul seminarului.
 PROF . F LORIN DOBRESCU ,
Vicepreºedinte FEN
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Programele ºcolare pentru gimnaziu

CIOPÂRÞIREA
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Tineretului a revizuit programele
ºcolare pentru ciclul de învãþãmânt
gimnazial ºi ciclul primar (dar numai pentru limba ºi literatura maghiarã). Programele ºcolare descongestionate vor fi valabile începând
cu anul ºcolar 2008-2009, curricula
fiind redusã, în medie, cu aproape
30 la sutã.
Programele reduse vor viza
clasele V-VIII ºi este vorba despre
urmãtoarele domenii:  Limbã ºi
comunicare, care implicã disciplinele Limba bulgarã maternã, Limba
cehã maternã, Limba croatã maternã, Limba englezã, Limba germanã
maternã, Limba latinã, Limba românã, Limba rusã, Limba rusã maternã, Limba sârbã maternã, Limba
slovacã maternã, Limba spaniolã,
Limba ucraineanã maternã, Limba
francezã, Limba italianã, Limba maghiarã maternã, Limba portughezã;
 Matematicã ºi ºtiinþe, anume disciplinele Biologie, Chimie, Fizicã,
Matematicã;  Om ºi societate, care
vizeazã materiile Culturã civicã, Geografie, Istoria ºi tradiþiile maghiare,

Istorie;  Religie, cu disciplinele Religie Adventistã, Religie Aliantã
Evanghelicã, Religie Cultul Musulman, Religie Cultul Reformat, Religie Greco-Catolicã, Religie Ortodoxã, Religie Romano-Catolicã în limba maghiarã, Religie Romano-Catolicã în limba românã, Religie Unitarianã;  Arte, anume disciplinele
Educaþie muzicalã ºi Educaþie plasticã;  Educaþie fizicã ºi sport, incluzând disciplinele Educaþie fizicã
ºi Pregãtire sportivã practicã; 
Tehnologii, cu disciplina Educaþie
tehnologicã. La nivelul claselor I-IV
s-au restructurat programele doar
pentru învãþãmântul în limba maghiarã, la respectiva disciplinã.

Restructurarea sistemului
nu se face peste noapte
Ideea restructurãrii programelor ºcolare nu a apãrut peste noapte,
ci s-a tot vorbit de aproape un an. În
toamna anului trecut, secretarul de
stat pe probleme de învãþãmânt preuniversitar, Svetlana Preoteasa,
anunþa cã se are în vedere descongestionarea programelor ºcolare, la

vremea respectivã vorbindu-se de
70%, din dorinþa de a se ajunge mãcar la 40%. Acum, când programele
sunt deja aprobate, este vorba de o
reducere a materiei cu aproape 30%.
„Nu s-a putut mai mult. Deºi
cam asta ne dorim, reducerea cu 40
la sutã a programei de studiu, deocamdatã am reuºit reducerea cu
aproximativ 30 la sutã. Nu este un
procent care sã ne mulþumeascã, dar
atât s-a putut în acest moment. În
urmãtoarea etapã, adicã pânã în
2012, sper sã ne atingem obiectivul
propus. Restructurarea unui sistem
nu se poate face noapte, ci doar pe
etape“, a declarat secretarul de stat
Svetlana Preoteasa.
Revizuirea programelor ºcolare
a început la 15 octombrie 2007 ºi s-a
încheiat în mai ac, când noile programe au fost postate pe Internet ºi
apoi aprobate prin ordin de ministru. În acþiunea de revizuire a programelor au fost implicaþi 1.259 de
profesori din toate specialitãþile.
„Procesul de revizuire a programelor ºcolare pentru clasele V-VIII a
fost realizat în mai multe etape, implicând profesori care predau în învãþãmântul gimnazial. Principiile
care au stat la baza procesului de revizuire au vizat, în principal, aducerea programelor cât mai aproape
de cele din Uniunea Europeanã. Nu
avem pretenþia cã sunt cele mai
bune programe, dar pot spune cã au
fost operate foarte multe modificãri,
încercând sã punem accentul pe calitate ºi nu pe cantitate“, a mai spus
Svetlana Preoteasa.

Modificãri în programe
Potrivit secretarului de stat
Preoteasa, a fost scoasã comunicarea monologatã din programa de
clasa a V-a, ºi, de asemenea, noþiuni
care privesc dinamica vocabularului.
La limbile moderne, noile programe
pun accentul mai mult pe comunicarea în contextul relaþiilor de viaþã
ale elevilor, multe din conþinuturile
gramaticale fiind eliminate.
La disciplina matematicã s-au
produs, de asemenea, o serie de modificãri. Astfel, elevii din clasa a IV-a
nu vor mai învãþa geometrie, aceastã
disciplinã urmând sã fie studiatã un
an mai târziu, în clasa a V-a. Nici patrulaterele nu vor mai fi studiate în
clasa a VI-a, ci în a VII-a, tot din materia de clasa a VI-a fiind scoase operaþiile cu fracþii ordinare.
La fizicã s-a renunþat foarte mult
la teorie, potrivit noilor programe
ºcolare urmând a se pune accent pe
activitatea practicã, de laborator.
Din chimia de clasa a VII-a au fost
scoase fenomene fizice ºi chimice ºi
purificarea substanþelor. Nici disciplina istorie nu a scãpat de descongestionare. S-au scos foarte multe
concepte ºi termeni care dãdeau dureri de cap copiilor, profesorilor ºi
pãrinþilor. De exemplu, la clasa a

V-a s-a renunþat la populaþii primitive în epoca contemporanã, formele
de relief ºi zonele climatice sau exploatarea resurselor naturale. În cazul Geografiei, temele eliminate privesc foarte multe elemente legate de
geografia fizicã, formarea ºi evoluþia
reliefului, forma pãmântului, analiza unui fluviu, Orientul Apropiat ºi
Mijlociu. Cu toate acestea, modificarea esenþialã s-a fãcut la programa
de religie.
Practic, este vorba despre o programã complet nouã, începând de la
clasa I ºi pânã la clasa a XII-a. ªi
pentru cã Religia a implicat toate
cultele existente, la realizarea acestei
programe au colaborat profesori
aparþinând tuturor cultelor. În prezent, în învãþãmântul românesc
existã peste 1.000 de profesori de
religie care aparþin altor culte. Au
mai fost fãcute modificãri substanþiale ºi la programa pentru educaþie
civicã, dar ºi la cea pentru educaþie
fizicã ºi sport.

Accent pe practicã
Atunci când s-a decis ca accentul
sã se punã ºi pe activitatea practicã,
conducerea MEDCT subliniazã cã
s-a investit foarte mult în laboratoare, deci elevii vor trebui sã fie lãsaþi
sã lucreze în ele. Procesul de revizuire a programelor ºcolare pentru
clasele a V-a – a VIII-a a fost realizat
în mai multe etape, ºi au fost implicaþi profesori care predau în învãþãmântul gimnazial. ªi cum nicio restructurare nu se face fãrã sã se þinã

seama de anumite principii, la
aceastã acþiune s-au avut în vedere
urmãtoarele aspecte:  centrarea pe
elev, ca subiect al activitãþii instructiv-educative;  realizarea unui
echilibru între bugetul de timp alocat disciplinei, prin planul-cadru de
învãþãmânt, ºi oferta de obiective de
referinþã ºi de conþinuturi vizate în
procesul de învãþare-predare;  asigurarea coerenþei verticale la nivelul
disciplinei ºi a corelãrii orizontale la
nivel de arie curricularã;  crearea
premiselor pentru dezvoltarea de
strategii didactice bazate pe obiective ºi pe asigurarea continuitãþii ºi a
progresiei de la o clasã la alta;  selectarea conþinuturilor învãþãrii pe
criterii de relevanþã socialã, ºtiinþificã ºi motivaþionalã, astfel încât toate obiectivele de referinþã ale programei ºcolare sã aibã acoperire în
conþinuturile învãþãrii;  eliminarea
unor aspecte care favorizeazã abordãrile excesiv teoretice, în detrimentul organizãrii învãþãrii în contexte
practic-aplicative;  asigurarea coerenþei întregii oferte curriculare
pentru învãþãmântul gimnazial cu
ofertele curriculare în vigoare pentru învãþãmântul primar ºi pentru
cel liceal (pe segmentul cãruia sunt
deja luate în considerare domeniile
de competenþe-cheie definite în documentele-cadru europene);  asigurarea continuitãþii ºi a progresiei
de la o clasã la alta, astfel încât sã devinã posibilã atingerea standardelor
curriculare de performanþã la finele
învãþãmântului gimnazial.

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o

ªCOALA
româneascq

dosar

15

au fost reduse cu aproape 30 la sutã

MATERIEI
na ªerban, inspector de specialitate
la Bucureºti.

O idee nereuºitã

Pro ºi contra
Cu toate cã s-a produs o reducere a materiei cu aproape 30%, profesorii au pãreri diferite. În timp ce
unii salutã modificãrile produse, alþii reproºeazã cã rezultatul nu va fi
cel dorit, dimpotrivã. Elevii vor fi învãþaþi sã li se cearã tot mai puþin ºi,
în consecinþã, ºi profesorii vor trebui
sã aibã pretenþii mai reduse. Pe de
altã parte, unii dascãli recunosc cã
nu au fost de acord, având în vedere
cã prin eliminarea unor teme s-a
produs o rupturã de logicã în firul
evenimentelor, dar în final ºi-au
asumat doar rolul de a executa
ordinele venite de la MEDCT. Singurii mulþumiþi cu adevãrat sunt elevii, care vor avea un program mai
puþin încãrcat, chit cã educaþia va
continua sã slãbeascã în calitate ºi la
evaluãrile internaþionale învãþãmântul românesc va acumula doar
bile negre.

Teme mai puþine
„Cred cã din punctul de vedere
al faptului cã au trecut mai mulþi
ani din 1998, de când nu s-au mai
schimbat programele ºcolare, restructurarea era necesarã. ªi cred
cã aceastã restructurare este o idee
salutarã. Însã, sunt de pãrere cã nu
ar trebui sã se grãbeascã sã editeze
manuale noi anul acesta. Se poate
învãþa de pe cele vechi, evident,
scoþând temele eliminate ºi dupã ce
se vor vedea rezultatele se vor
putea scoate manuale noi. Se poate
merge pe ideea cã se vor elimina

iulie

2008

acele teme care nu se regãsesc în
programe. Filosofia nouã a programei de istorie impune o cantitate mai redusã de informaþii, iar
învãþarea se va miºca spre a raþiona, spre cultivarea de valori etc.,
deci elevul va fi învãþat sã gândeascã, sã înþeleagã, ºi nu doar sã acumuleze informaþii“, subliniazã dl.
profesor Mihai Manea, inspector de
istorie în cadrul Inspectoratului
ªcolar al Municipiului Bucureºti.

Aproape 4% reducere
la geografie
„Nu doar cã sunt profesor de
istorie sau inspector de specialitate,
dar cunosc foarte bine programele
pentru gimnaziu, fiind ºi membru în
comisia naþionalã. În contextul general, probabil cã este un lucru bun,
dar la geografie niciodatã programa
nu a fost încãrcatã. Problema nu o
constituie conþinuturile, ci detalierea conþinuturilor, de unde ºi ideea
cã manualele ar fi prea încãrcate. Diverºi autori au creat niºte manuale ºi
au dezvoltat foarte mult conþinuturile, deci de aici ar apãrea încãrcarea. Revenind strict la disciplina
geografie, la noi s-a scos din programã aproape 4%, deci conþinuturile
s-au redus cu patru procente. Noi nu
am comentat, ci doar am executat ºi
am descongestionat programa. Este
adevãrat cã pe ici, pe colo mai sunt
niºte spaþii libere, mã refer la cursivitatea materiei, dar profesorul, prin
mãiestria sa, va suplini logica evenimentelor“, ne-a declarat d-na Cãtãli-

„Din punctual meu de vedere,
nu este o idee tocmai reuºitã aceastã
restructurare ºi descongestionare.
Se ciunteºte foarte mult din materie.
Personal, nu sunt pentru atâta descongestionare. Fundamentele fizicii
trebuie sã rãmânã ºi nu trebuie sã
ajungem în situaþia în care sã scoatem anumite teme ºi apoi sã constatãm cã nu mai putem explica alte
fenomene. ªi la liceu, mai demult, s-a
procedat la fel. S-au scos miºcãrile,
ºi atunci cum sã mai faci mecanicã
fãrã miºcãri. Numãrul de ore de fizicã se reduce, cunoºtinþele la fel ºi
consecinþele le tragem noi, la liceu.
S-a ajuns sã se scoatã capitole fãrã
de care este imposibilã înþelegerea
de cãtre elevi a unor fenomene. Se va
ajunge sã nu mai fie nicio viziune
unitarã. Am predat foarte mult la
ªcoala Francezã. Deºi se spune cã ei
nu învaþã cât ai noºtri, elevii lor ºtiu
mai mult ca elevii români. Doar noi,
ca fraierii, tãiem ºi ciuntim totul. S-a
ajuns ca în sistemul nostru de învãþãmânt elevii sã acumuleze lene ºi
inerþie, chiar dacã sunt ºi copii inteligenþi. Va fi vai de capul ei de aceastã generaþie. Cu cât le ceri elevilor
mai puþin, cu atât ei fac ºi mai puþin
ºi se va alege praful. Plus cã sunt
prea puþini dascãli care sã aibã dãruire ºi elevilor li se cere tot mai
puþin. În concluzie, acum avem o generaþie de copii care ar vrea doar sã
te hoþeascã ºi sã nu facã nimic. Trebuie îmbinatã exigenþa, cu a þine la
elev dacã vrem sã mai scoatem ceva
din aceastã generaþie. Am elevi care
au terminat de mult ºi îmi mulþumesc ºi acum cã la un moment dat
i-am lãsat corigenþi ºi au fost forþaþi
sã înveþe temeinic. Sau alþii îmi reproºeazã de ce nu i-am lãsat cori-

genþi ca sã trateze cu mai mare atenþie ºcoala. Nu este deloc bine ceea ce
se întâmplã acum cu ºcoala“, ne-a
declarat d-na profesoarã Livia Dinicã, inspector de specialitate.

Religia, în acord
cu vârsta elevilor
„Este foarte bunã aceastã restructurare a programei ºcolare
prin faptul cã multe dintre conþinuturi fie au fost modificate, fie eliminate din anul respectiv de studiu,
pentru cã depãºeau nivelul de înþelegere al copiilor. Temele din istoria bisericii ortodoxe au fost actualizate, în sensul cã s-au pus de
acord cu istoria patriei ºi a bisericii
din punctul de vedere al evenimentelor. De asemenea, teme legate de
dogmaticã au fost reduse considerabil, urmând a fi adaptate pentru
nivelul de vârstã. Acum, pot spune
cã programa te ghideazã ºi este un
lucru foarte bun“, este de pãrere dl.
profesor Gheorghe Dogaru, inspector de specialitate la inspectoratul
Capitalei.

Cred cã va fi bine
„Este decizia Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului. S-au
fãcut unele restructurãri la clasele a
VII-a ºi VIII-a. Deja fiind restructuratã materia de câþiva ani, cum aratã
acum cred cã va fi bine. Existã continuitate ºi, dupã pãrerea mea, aceastã idee de descongestionare este
bunã“, ne-a declarat d-na profesoarã
Luminiþa Doiciu, inspector de chimie la Bucureºti.
„Programele ºcolare pentru
gimnaziu ºi clasele I-IV, doar la limba maghiarã, care au fost postate ºi
pe site, au fost aprobate prin ordin
de ministru ºi intrã în vigoare chiar
din toamnã. O perioadã, elevii vor
învãþa fãrã manuale, care vor apãrea
ceva mai târziu, dar nu cred cã va fi

o problemã, având în vedere cã profesorii ºtiu foarte bine temele care
trebuie predate. În privinþa restructurãrii, pot sã spun cã este vorba de
descongestionare în proporþie de
30% ºi vom continua acest proces ºi
în anul ºcolar viitor. De fapt, chiar
din 1 septembrie, imediat ce va începe anul ºcolar 2008-2009, vor începe consultãrile cu profesorii ºi inspectorii de specialitate pentru a
lucra ºi la programele de liceu ºi cele
din ciclul primar. Când am gândit
aceastã restructurare, am avut în vedere ca elevii sã nu mai fie aglomeraþi cu atâta informaþie, ideea fiind
ca ei sã fie învãþaþi sã gândeascã, sã
raþioneze, sã priveascã logic, deci
este vorba de o viziune diferitã. Nu
acumularea de informaþii este importantã, cât modul în care elevii ajung
sã raþioneze ºi sã ºtie cã caute informaþiile necesare“, a concluzionat
dna Svetlana Preoteasa, secretar de
stat pe probleme de învãþãmânt preuniversitar din cadrul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.

Sindicatele, omise
Deºi o asemenea problemã ar fi
fost normal sã se discute ºi cu sindicatele reprezentative din învãþãmânt, deci cu partenerii sociali, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nu a considerat necesar, omiþând cu bunã ºtiinþã acest lucru.
Conducerea MEDCT s-a rezumat
doar la a restructura programele
ºcolare, la a posta noile programe pe
site-ul sãu ºi apoi a le aproba prin
ordin de ministru. Sindicaliºtilor li
s-a transmis cã nu este nevoie de o
discuþie pe marginea programelor,
ceea ce s-a ºi tradus în practicã. S-a
dovedit încã o datã cã sindicatele
sunt parteneri sociali doar pe sãrite,
din când în când.
 MIRELA DALAIS

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!

