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Premii totale de
1 milion de lei
pentru olimpici
Cei 80 de elevi premiaþi anul acesta la olimpiadele internaþionale au fost recompensaþi de Ministerul Educaþiei cu
sume de la 3.420 de lei, pentru cei care au obþinut menþiune sau premii echivalente, la 10.580 de lei, pentru cei care
au luat medalia de aur ºi punctaj maxim.
Elevii au câºtigat în 2009 85 de medalii (30 de aur, 35 de
argint ºi 20 de bronz) ºi 10 menþiuni la olimpiadele internaþionale sau regionale (juniori ºi seniori) de matematicã,
biologie, filosofie, geografie, chimie, fizicã, informaticã, limbã
românã, limbã maghiarã, astronomie ºi astrofizicã. Alãturi
de ei, au fost premiaþi cei 108 profesori care i-au pregãtit,
precum ºi cele 50 de ºcoli din care provin laureaþii.

Legea educaþiei naþionale

nu a trecut

de Curtea Constituþionalã
Recompense în bani au primit ºi elevii premiaþi la competiþiile regionale (olimpiade balcanice, Olimpiada Internaþionalã
Pluridisciplinarã Yakuþia, Olimpiada Central Europeanã de
Informaticã, Olimpiada de Chimie „D.I. Mendeleev“). Aceºtia
au primit între 2.170 de lei, pentru menþiune sau diplome
echivalente, ºi 3.740 de lei, pentru medalie de aur.
Potrivit reprezentanþilor MECI, în acest an, prin ordin al
ministrului, cuantumurile premiilor acordate medaliaþilor la
olimpiadele internaþionale sau regionale pe discipline au fost
indexate. Pentru profesorul/profesorii care au pregãtit elevul/elevii se acordã un singur premiu, în cuantumul cel mai
mare prevãzut pentru unul dintre elevii sãi/lor premiaþi.
Pentru ºcoala pe care elevul/elevii o frecventeazã sau a/au
frecventat-o se acordã câte un premiu, în cuantumul prevãzut pentru fiecare elev premiat. Premiul se va utiliza pentru dotãri destinate sprijinirii eficienþei procesului de învãþãmânt. Cuantumul total al premiilor acordate de Ministerul
Educaþiei a fost de 1.243.565 de lei. Festivitatea de premiere s-a desfãºurat la Palatul Copiilor din Capitalã în prezenþa
ministrului interimar al Educaþiei, Emil Boc, care a þinut sã
precizeze cã investiþia în educaþie nu este una neprofitabilã,
iar de anul viitor va fi ºi mai mare, mai ales cã economia se
va relansa ºi se va înregistra creºtere economicã.
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Curtea Constituþionalã a decis la 18
noiembrie cã Legea educaþiei contravine
Constituþiei, actul normativ fiind unul
dintre cele trei pe care Guvernul Boc ºi-a
asumat rãspunderea în Parlament în septembrie.
Potrivit reclamaþiei fãcute de mai
mulþi deputaþi, legea ar fi avut mai multe
articole care încãlcau Constituþia României. Primul aspect este legat de directorii
ºi directorii-adjuncþi ai unitãþilor de învãþãmânt, articolul 251 din lege, care spune
cã profesorii care deþin funcþia de director
sau director-adjunct sunt incompatibili cu
calitatea de membru al unui partid politic;
astfel s-ar excede articolul 40 alineatul 3
din Constituþie care aratã cã nu pot face
parte din partide politice doar judecãtorii
CCR, avocaþii poporului, magistraþii,
membri activi ai armatei, poliþiºtii ºi alte
categorii de funcþionari publici stabilite
prin lege organicã.
Un alt element reclamat se referã la
soluþionarea stãrii de incompatibilitate.
La articolul 331 din Legea educaþiei, se
face urmãtoarea precizare: „directorului
sau directorului-adjunct care este în stare
de incompatibilitate i se desface contrac-
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tul de muncã pe motive disciplinare“.
„Adicã incompatibilitatea se soluþioneazã
prin intermediul dreptului muncii. O altã
aberaþie - directorii ºi directorii-adjuncþi
ai unitãþilor de învãþãmânt nu au contract
de muncã, ci contract de management“,
au arãtat contestatarii.
O altã criticã adusã de contestatari se
referã la prevederea pentru acordarea a
500 de euro pentru fiecare cetãþean român la naºterea acestuia. În condiþiile în
care Legea intrã în vigoare dupã promulgare, iar normele de aplicare ale legii sunt
prevãzute pentru zece luni de la intrarea
în vigoare, problema care se pune este
discriminarea faþã de cei nãscuþi înainte
de intrarea în vigoare a textului.

Fostul ministru
s-a dezis de legea pe care
a promovat-o
Dupã ce a susþinut legea, Ecateria Andronescu a salutat decizia Curþii. Nu acelaºi lucru l-a fãcut ºi Mircea Miclea, care
a declarat cã Legea educaþiei naþionale
a fost o încercare eºuatã de depolitizare a
ºcolii româneºti. „Nu sunt specialist
în drept constituþional, deci nu pot
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comenta decizia Curþii. Mi se pare însã
una incorectã, deoarece invocã incompatibilitatea dintre funcþia de director de
ºcoalã ºi calitatea de membru de partid,
considerând-o discriminatorie. Dar mai
sunt ºi alte categorii profesionale care trebuie sã respecte reguli de incompatibilitate. Consider cã legea încerca sã depolitizeze ºcoala, dar a eºuat. Nu prea vãd cum
ar putea evolua aceastã lege, acesta este
sfârºitul ei“, a precizat ºeful Comisiei prezidenþiale.
Ecaterina Andronescu crede însã cã
decizia CCR priveºte asumarea rãspunderii, care nu se poate face pe o lege organicã; acest act normativ trebuie aprobat de
parlament. „Eu am susþinut dintotdeauna
acest lucru. Traseul legii va fi, în opinia
mea, discutarea în Parlament ºi apoi
aprobarea ei“, spune Andronescu.
Ecaterina Andronescu a mai spus cã,
în parlament, legea ar putea suferi modificãri la capitolul despre descentralizarea
sistemului de învãþãmânt preuniversitar,
la cel legat de incompatibilitatea funcþiei
de director cu calitatea de membru de
partid ºi la cel privind autonomia universitarã, care nu trebuie încãlcatã. ( D . N . )

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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Vacanþa de iarnã
începe la 14 decembrie
Dupã lungi discuþii purtate mai
mult prin intermediul presei decât la
masa negocierilor s-a ajuns la o soluþie finalã în privinþa zilelor libere. În
majoritatea judeþelor zilele libere
s-au stabilt pentru 30 noiembrie ºi
14-18 decembrie.
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Inovãrii a transmis o notã inspectoratelor ºcolare în care reprezentanþii MECI atenþioneazã referitor la
obligaþia respectãrii Legii 329/2009
ºi la aceea de a informa conducerea
unitãþilor ºcolare cã zilele libere se
vor acorda în 30 noiembrie ºi în perioada 14-18 decembrie.
În comunicatul trimis presei,
Ministerul Educaþiei precizeazã cã, în
urma „consultãrilor formale ºi informale avute în ultima perioadã de
MECI cu unii membri de sindicat,
cadre didactice, pãrinþi ºi autoritãþi
locale, trebuie respectate mai multe
prevederi“.
„Inspectoratele ºcolare judeþene
au obligaþia de a informa conducerile
unitãþilor de învãþãmânt în legãturã
cu decizia ministerului ºi de a o pune
în aplicare. De asemenea, trebuie sã

se asigure de faptul cã în fiecare unitate de învãþãmânt existã un program pentru recuperarea materiei
aferente“, se aratã în comunicatul
MECI.
Trebuie spus cã MECI mai transmisese o adresã referitoare la Legea
329/2009, adresã contestatã de
Federaþia Educaþiei Naþionale (FEN)
deoarece zilele libere nu pot fi acordate cumulativ, toate într-o singurã
lunã, ºi nici nu pot fi asimilate perioadei de concediu, personalul didactic
fiind în concediu în perioada 21- 31
decembrie. De asemenea, sindicaliºtii
spuneau cã nota MECI este în contradicþie cu art.10 din Legea 329/
2009 care precizeazã cã aceste mãsuri
sunt luate de conducãtorii autoritãþilor ºi instituþiilor publice.
Prima adresã trimisã de MECI cu
numãrul 78.103/16.11.2009 arãta cã
ºefii unitãþilor ºi instituþiilor din
învãþãmânt preuniversitar de stat au
obligaþia de a diminua cheltuielile de
personal cu 15% în noiembrie ºi cu
15,5% în decembrie prin aplicarea
uneia din trei mãsuri. Una se referea
la acordarea de zile libere fãrã platã

în perioada 21-24 decembrie ºi
respectiv în 28 - 31 decembrie, cea
de-a doua viza reducerea programului de lucru fãrã afectarea normei
didactice de predare-învãþare, iar
ce-a de-a treia se referea la aplicarea
unei mãsuri cu efect echivalent sau
care combina cele douã alternative.

Neimplicarea sindicatelor
O problemã aparte legatã de
aceste zile libere o reprezintã atitudinea unor sindicate, care au preferat
sã stea pe margine în loc sã negocieze. Pentru a nu-ºi pierde membrii
de sindicat, aceºtia au preferat sã
boicoteze discuþiile cu ministerul
pentru a nu fi acuzaþi cã sunt pãrtaºi
la diminuarea salariilor. De fapt, prin
atitudinea avutã, aceºtia au încãlcat
exact lucrul principal pentru care
sunt constituite, acela de a-ºi reprezenta membrii. În condiþiile în care
FEN nu intervenea pentru a cere
MECI sã respecte legea pe care vroia
sã o punã în aplicare, angajaþii din
învãþãmânt riscau sã aibã 10 zile fãrã
platã ºi nu ºase aºa cum s-a stabilit
într-un final. ( V I R G I L C R I S T E A )

De Sfintele Sqrbqtori ale Na[terii lui Hristos [i la cumpqna
dintre ani, Federa]ia Educa]iei Na]ionale vq ureazq
mul]i ani plini de fericire, multq sqnqtate,
credin]q [i speran]q, bel[ug alqturi de cei pe care îi iubi]i.
Un Crqciun minunat [i un Nou An fericit!
Pre[edinte fondator,
Cqtqlin Croitoru

Secretar general,
Constantin Ciosu

O provocare permanentã:

formarea continuã a profesorilor
Conform datelor existente la
nivelul UE, în învãþãmântul de
masã din Europa existã aproximativ 6.25 milioane de profesori (cu normã întreagã). E un
lucru ºtiut: profesorii au rolul
de mijlocitor între o lume în
continuã evoluþie ºi elevii care
sunt pe cale sã pãtrundã în
aceastã lume. Din aceastã
perspectivã, meseria lor e din
ce în ce mai complexã, iar
responsabilitãþile în creºtere.
Mediile în care lucreazã sunt
din ce în ce mai dificile. La ora
actualã, mare parte din
statele membre analizeazã
modalitãþile prin care profesorii sunt pregãtiþi pentru
sarcinile importante pe care le
îndeplinesc în slujba societãþii.
Calitatea procesului de predare reprezintã un element cheie pentru a stabili dacã Uniunea Europeanã poate sã
se bazeze pe competitivitate într-o lume
globalizatã. Cercetãrile demonstreazã
cã indicatorul calitate raportat la prestaþia didacticã a profesorilor este corelat semnificativ ºi pozitiv cu rezultatele
elevilor ºi cã acest lucru este determinantul intraºcolar cel mai important al
acestor rezultate (influenþa sa depãºeºte cu mult aceea a organizãrii, conducerii sau situaþiei financiare a instituþiei de
învãþãmânt). Alte studii pun în evidenþã existenþa unor relaþii pozitive între formarea continuã a profesorilor ºi
rezultatele elevilor, sugerând cã un program de formare la locul de muncã îmbunãtãþeºte performanþele copiilor ºi cã
formarea profesorilor poate fi un mijloc
mai ieftin de obþinere a unor note mai
bune la examene decât reducerea dimensiunii claselor sau adãugarea unor
ore suplimentare. Îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei ºi formãrii profesorilor trebuie sã fie, deci, un obiectiv important
al sistemelor educative europene, în aºa
fel încât sã poatã fi efectuate progrese
mai rapide în direcþia îndeplinirii obiectivelor comune stabilite în cadrul programului pentru educaþie ºi formare
aferente anului 2010.

Readaptãri ºi repoziþionãri
de statut
Schimbãrile în educaþie ºi în societate impun noi exigenþe profesorilor.
De exemplu, pe lângã faptul cã trebuie
sã comunice cunoºtinþele de bazã, profesorii sunt din ce în ce mai solicitaþi sã

ajute tinerii sã devinã pe deplin
autonomi prin acumularea de competenþe cheie ºi nu prin memorarea
informaþiilor. De asemenea, li se cere
sã stabileascã metode mai constructive
de dobândire a cunoºtinþelor, axate în
principal pe colaborare ºi sã fie mai
degrabã animatori ºi administratori de
sãli de clase decât formatori ex-cathedra. Aceste noi roluri necesitã formarea într-o serie de abordãri ºi stiluri
de predare. În plus, sãlile de clasã sunt
compuse acum dintr-un amestec tot
mai eterogen de elevi provenind din
medii diferite ºi cu niveluri diferite de
aptitudini ºi inaptitudini. Profesorii
trebuie sã utilizeze posibilitãþile oferite
de noile tehnologii ºi sã rãspundã
nevoii de învãþare individualizatã. De
asemenea, e posibil sã fie nevoiþi sã îºi
asume sarcini suplimentare de luare a
deciziilor ºi de administrare, care
decurg din creºterea autonomiei ºcolilor. Confruntaþi cu schimbãrile în
cauzã, profesorii trebuie sã acumuleze
noi cunoºtinþe ºi competenþe ºi, de
asemenea, trebuie sã le dezvolte în
mod constant. Trebuie deci sã îºi fi
încheiat, într-o primã fazã, studiile de
pedagogie ºi sã se supunã unui proces
coerent de perfecþionare profesionalã
continuã, în aºa fel încât sã fie permanent la curent cu competenþele cerute
în societatea bazatã pe cunoaºtere.

Penuria de personal
calificat
Cu toate acestea, sistemele pentru
formarea profesorilor nu sunt întotdeauna echipate în mod corespunzãtor
pentru a rãspunde acestor noi exigenþe.
Într-un studiu recent al OCDE, aproape
toate þãrile consultate au raportat deficienþe în aptitudinile pedagogice ºi dificultãþi în actualizarea acestora. Aceste
þãri menþioneazã în special incapacitatea de a face faþã evoluþiei învãþãmântului (inclusiv învãþarea individualizatã,
pregãtirea elevilor pentru învãþarea
autonomã, sãli de clase eterogene, pregãtirea cursanþilor pentru folosirea optimã a tehnologiei informaþiilor ºi a comunicaþiilor etc.). În numeroase state
membre existã o slabã coordonare sistematicã între diferitele elemente ale
formãrii profesorilor, ceea ce duce la o
lipsã de coerenþã ºi continuitate, în special între formarea profesionalã iniþialã
a profesorilor ºi integrarea lor ulterioarã, formarea continuã ºi perfecþionarea profesionalã. În plus, aceste procese sunt rar legate de dezvoltarea sau
ameliorarea ºcolilor sau, mai mult, de
cercetarea în domeniul educaþiei. Mãsurile având ca scop încurajarea profe-

sorilor sã îºi actualizeze competenþele
de-a lungul carierei sunt aproape inexistente. Investiþiile în instruirea ºi
dezvoltarea continuã a cadrelor didactice sunt reduse la nivelul Uniunii
Europene, iar formarea continuã de
care pot profita este restrânsã.
Formarea continuã a profesorilor este
obligatorie numai în unsprezece state
membre. În plus, faptul cã formarea
continuã poate fi obligatorie nu spune
prea multe despre adevãrata ratã de
participare. Atunci când existã stagii de
instruire, acestea sunt limitate la mai
puþin de douãzeci de ore pe an. Durata
minimã de instruire obligatorie nu
depãºeºte cinci zile pe an în nici un stat
membru, în marea majoritate a cazurilor ea fiind de doar trei zile. Numai o jumãtate din þãrile din Europa oferã profesorilor debutanþi un sprijin sistematic
(integrare, instruire, îndrumare) în
primii ani de activitate didacticã. Nu se
gãsesc încadrãri explicite destinate sã
vinã în ajutorul profesorilor care întâmpinã dificultãþi în timpul îndeplinirii
sarcinilor lor decât în o treime din þãri.

Remunerarea
Numãrul cadrelor didactice depinde de o serie de factori, printre care remunerarea. Se constatã, de la o þarã la

alta, diferenþe între salariile profesorilor în raport cu salariul mediu ºi cu
produsul intern brut. În Luxemburg ºi
Germania, salariile profesorilor sunt
mari în comparaþie cu veniturile
naþionale medii. Salariile cele mai ridicate în raport cu PIB-ul se plãtesc în
Portugalia, Cipru, Grecia, Luxemburg
ºi Spania. Diferenþa dintre salariile
profesorilor ºi cele ale altor categorii
din sectorul public sau privat influenþeazã gradul de pãstrare a profesorilor
în sistem ºi este, la rândul ei, influenþatã de condiþiile generale ale pieþei
muncii. Atunci când cererea de forþã de
muncã este mare, un numãr ridicat de
absolvenþi de facultãþi cu profil didactic
aleg o altã meserie decât cea de profesor. Valoarea comparativã a salariilor
are, în special, o influenþã asupra ratei
de pãstrare a profesorilor bãrbaþi. Un
studiu comparativ realizat în Marea
Britanie asupra învãþãmântului ºi a
altor profesii din sectorul public sau
privat aratã cã, pentru posturile cu calificare echivalentã, este puþin probabil
ca profesorii care primesc un salariu
mai mare sã pãrãseascã profesia. Conform cercetãrilor efectuate în Regatul
Unit, salariile profesorilor, în raport cu
cele primite în alte profesii deschise
absolvenþilor de facultãþi cu profil

Diagrama formãrii continue la nivelul UE
Belgia: Trei zile pe an.
Germania: Durata instruirii la locul de muncã variazã de la un land la altul.
Estonia: 160 de ore pe o perioadã de cinci ani.
Lituania: 15 zile repartizate pe durata a cinci ani de formare. Acestea corespund cu 90 de ore repartizate pe o perioadã de cinci ani.
Letonia: Autoritãþile centrale responsabile cu educaþia au stabilit un timp
minim de 36 de ore pentru trei ani.
Ungaria: La fiecare ºapte ani, sunt obligatorii 60-120 de ore de instruire la locul
de muncã.
Malta: Trei zile pe an la începutul sau la sfârºitul anului ºcolar. Din
2001/2002, au fost introduse trei sesiuni anuale de câte douã ore,
dupã program.
Belgia, Olanda, Luxemburg: 10 % din orele de lucru anuale ale unui profesor
ar trebui dedicate perfecþionãrii profesionale. Aceasta este o perioadã
de timp stipulatã formal, pe care o pot solicita profesorii.
Finlanda: Trei zile pe an, a câte ºase ore fiecare.
Regatul Unit (Anglia/Þara Galilor/Irlanda de Nord): Cinci zile dintr-un an ºcolar,
când nu se þin cursuri, sunt utilizate deseori pentru instruirea la locul de
muncã. De asemenea, participarea la acordurile pentru perfecþionarea
profesionalã constituie un aspect esenþial al sarcinilor profesionale.
Regatul Unit (Scoþia): Sunt stabilite minimum cinci zile pentru instruirea la locul
de muncã. Profesorii trebuie, de asemenea, sã dedice 50 de ore pe an
unor activitãþi planificate; o parte din acest timp poate fi folosit ºi pentru instruirea la locul de muncã.
Liechtenstein: La fiecare doi ani, profesorii trebuie sã participe la cel puþin o
activitate de formare.
România: 95 de ore la fiecare cinci ani, în afarã de cazul în care, în timpul acestei perioade, profesorii participã la examene de grad.
Sursa: Eurydice

didactic, sunt considerate decisive în
decizia de îmbrãþiºare ºi de pãstrare a
profesiei.

Provocãri ºi principii
Provocãrile cu care se confruntã
profesorii sunt, în principiu, comune pe
teritoriul Uniunii Europene. Principiile
europene comune pentru competenþele ºi calificãrile profesorilor au fost
elaborate de profesori din întreaga Europã, pe baza experienþei profesorilor ºi
formatorilor, ºi validate de factorii interesaþi. În teorie, de unde ºi timpul
prezent din urmãtoarele formulãri,
acestea descriu o viziune asupra meseriei de profesor în Europa cu urmãtoarele caracteristici:
 este o profesie calificatã: toþi profesorii sunt absolvenþi de instituþii de
învãþãmânt superior (ºi aceia care
lucreazã în domeniul formãrii profesionale iniþiale au o calificare înaltã în
domeniul lor profesional ºi au competenþe pedagogice adecvate). Fiecare
profesor cunoaºte foarte bine materia
predatã, are bune cunoºtinþe pedagogice, aptitudinile ºi competenþele cerute
pentru orientarea ºi sprijinirea elevilor
ºi o înþelegere a dimensiunilor sociale ºi
culturale ale învãþãmântului
 este o profesie care necesitã învãþarea pe toatã durata vieþii: profesorii
sunt sprijiniþi sã îºi continue perfecþionarea profesionalã pe toatã durata carierei. Ei ºi angajatorii lor recunosc importanþa dobândirii de noi cunoºtinþe ºi
sunt capabili sã inoveze ºi sã aducã informaþii concrete adaptate subiectelor
predate la orele de curs.
 este o profesie mobilã: mobilitatea este o componentã centralã a programelor de formare iniþialã ºi continuã
a profesorilor. În scopul perfecþionãrii
profesionale, profesorii sunt încurajaþi
sã lucreze sau sã studieze în alte þãri
europene.
 este o profesie bazatã pe parteneriat: instituþiile de formare a profesorilor îºi organizeazã activitatea în parteneriat cu ºcoli, medii de lucru locale,
furnizori de cursuri de formare bazatã
pe muncã ºi alþi factori interesaþi.
Practic, asta e ceea ce se ºtie ºi de
aici se pleacã. Pentru a se ajunge la rezultate palpabile e nevoie de niºte paºi
politici care trebuie urmaþi în direcþia
îmbunãtãþirii calitãþii formãrii profesorilor în Uniunea Europeanã. Rãmâne
de vãzut cine îi va urma ºi cu ce vitezã.
Prezentul material a fost elaborat
pe baza unor documente de politici ºi
strategii emise de Comisia Europeanã
ºi pe date statistice agregate de Eurydice. ( R A D U E N A C H E )
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Copii

abandonaþi în stradã
pentru binele votului!
Sindicatele acuzã autoritãþile
cã au folosit microbuzele
ºcolare pentru transportul
materialelor electorale. Mai
mult, acestea au fost utilizate
ºi duminicã noaptea pentru
aducerea la sediul Biroului
Electoral Judeþean a sacilor
cu buletinele de vot. Primarii
se apãrã ºi spun cã nu ei au
dat aceastã dispoziþie ºoferilor de microbuze, iar
Prefectura acuzã ritmul greoi
în care a decurs numãrarea
voturilor.
Cu siguranþã atunci când veþi citi
aceste rânduri alegerile pentru desemnarea preºedintelui României
vor fi istorie, iar noul (sau vechiul)
preºedinte ºi-a adus cu siguranþã
bagajele la Cotroceni. Ceea ce s-a întâmplat însã la primul tur al prezidenþialelor cu microbuzele ºcolare
din judeþul Galaþi nu ar mai trebui sã
auzim multã vreme de acum încolo.
Membrii Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi au
fost primii care au sesizat faptul cã
aproape jumãtate dintre microbuzele
ºcolare existente în judeþ au fost
folosite în prima zi de dupã alegeri în
cu totul alt scop decât cel pentru care
au fost aduse. Aceºtia au vãzut la primele ore ale dimineþii de luni, 23 noiembrie, aproximativ 19 microbuze
ºcolare parcate în jurul Prefecturii
Galaþi. Parcate pe trotuare, pe prima
bandã a strãzii Domneascã sau chiar
prin parcãrile din spatele Palatului
Administrativ, aceste mijloace de
transport au lipsit de la apelul de dimineaþã de la ºcoalã.
„Protestãm vehement faþã de
decizia de a fi folosite microbuzele
ºcolare pentru transportul sacilor cu
voturi în ziua de 23.11.2009, în condiþiile în care acestea ar fi trebuit sã
transporte elevii din mediul rural.
Mai mult decât atât, în aceste microbuze puteau fi vãzute persoane din
învãþãmânt, care la acea orã ar fi trebuit sã fie la serviciu ºi sã-ºi îndeplineascã datoria de slujitori ai catedrei.
Ne întrebãm dacã elevii care ar fi trebuit sã beneficieze de serviciile acestor microbuze au mai fost în aceastã
zi la ºcoalã, având în vedere faptul cã
ei locuiesc în sate unde ºcolile au fost
desfiinþate, ei trebuind a fi transportaþi în localitãþile învecinate“, spune
preºedintele sindicatului, Valeriu
Diculescu.
El atrage atenþia primarilor care
au luat aceastã decizie cã microbuzele au fost achiziþionate din banii Ministerului Educaþiei ºi sunt destinate
exclusiv prestãrii de activitãþi în folo-

decembrie

sul ºcolii, orice altã hotãrâre fiind în
afara legii.

Fãrã acordul
Inspectoratului!
Nici conducerea Inspectoratului
ªcolar nu ºtia mare lucru despre
acest subiect. „Am aflat ºi eu cã
aproape toate microbuzele ºcolare au
fost folosite la alegeri, dar nu suntem
noi cei vinovaþi. Eu, personal am dat
ordin ca microbuzele ºcolare sã fie
folosite în scopul pentru care au fost
aduse, adicã cel de transport al elevilor“, spune inspectorul general
adjunct, Onuþ Atanasiu.
Acesta mai spune cã a vorbit personal ºi cu ºoferii de microbuze încã
de vineri ºi le-a atras atenþia sã nu
care nici mãcar buletinele de vot
înainte de alegeri. „Am informaþii cã
elevii care trebuiau transportaþi cu
aceste microbuze au ajuns la ºcoalã
cu cãruþele pãrinþilor. De altfel,
n-ar fi prima datã când ºoferii
sunt puºi sã facã altceva decât
au scris în fiºa
postului. Au
fost primari
care chiar au
luat cheile maºinilor au condus personal

aceste microbuze“, mai
spune Onuþ Atanasiu.
Primarii din judeþ se apãrã ºi ei ºi
spun cã au primit dispoziþie de la un
director din Prefecturã sã disponibilizeze microbuzele ºcolare pentru
transportul buletinelor de vot, chiar
dacã legea spune clar cã microbuzele
au destinaþie exclusivã pentru transportul ºcolar.
„Directorul ºcolii din Munteni a
primit un telefon de la un director
din Prefecturã care i-a spus sã punã
la dispoziþie microbuzul ºcolar. Eu

2009

n-am avut nicio putere asupra microbuzului“, ne-a declarat primarul
comunei Munteni, Virgil Arghiri. În
tot acest timp, aproape 50 de copii
din cele 3 sate componente ale
comunei Munteni, au fost nevoiþi sã
meargã la ºcoalã cu cãruþele. Printre
ei, 20 de copii de ciclu primar, care
au fost nevoiþi sã meargã la ºcoalã cu
pãrinþii de mânã.

cã, atunci când a dat aceastã dispoziþie s-a gândit cã microbuzele sunt de
utilitate publicã ºi cã n-ar fi totuºi un
capãt de þarã dacã nu ajung copiii la
ºcoalã într-o dimineaþã. Mai preocupat pãrea de faptul cã oamenii
stãteau la uºa

folosite pentru cãratul materialelor
electorale. Bine mãcar cã nu au fost
folosite pentru turism electoral!
 BOGDAN NISTOR

De vinã,
aglomeraþia
de la BEJ!
Cei
din
Prefecturã
se disculpã ºi ei

ºi spun cã
atunci când au luat
decizia de a folosi aceste microbuze la
alegeri, nu ºi-au imaginat cã Biroul
Electoral Judeþean va întârzia atât de
mult cu numãrarea voturilor. Directorul din Prefecturã care a dat
aceastã dispoziþie era, în acea dimineaþã prea ocupat ºi prea obosit dupã
alegeri încât n-am reuºit sã stãm de
vorbã faþã-n faþã. Ne-a precizat totuºi

Biroului
Electoral Judeþean de mai bine de 12
ore pentru a preda sacii cu buletine
de vot. De altfel, tot de la reprezentanþii Prefecturii am aflat cã folosirea
microbuzelor ºcolare n-ar fi o premierã. La fiecare tur de scrutin microbuzele, cu ºoferi cu tot, au fost

În loc sã ducã elevii la ºcoalã,
microbuzele ºcolare au fost folosite
la alegeri
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Un studiu realizat de
ARACIS, Mott MacDonald
Ltd ºi Educaþia 2000+ a
arãtat succint care sunt
punctele slabe ºi puntele
tari ale unor domenii importante din învãþãmântulu superior. Printre marile
probleme care se confruntã învãþãmântul superior
se numãrã ºi problema
cadrelor didactice. Potrivit
raportului, subfinanþarea
transformã cariera universitarã într-una neinteresantã pentru tinerii specialiºti.
Studiul s-a axat pe ªtiinþele Comunicãrii, Drept, Inginerie Mecanicã ºi Calculatoare ºi Tehnologia Informaþiei.
Proiectul „Adaptarea
activã a educaþiei universitare la cerinþele pieþei
muncii“ a fost derulat de
ARACIS, Mott MacDonald
Ltd ºi Educaþia 2000+
în perioada ianuarieoctombrie 2009, costurile
de 400.000 de euro fiind
asigurate prin programul
PHARE. ( D R A G O º N E A C º U )
Raportul sintetic pe domeniul
ªtiinþele Comunicãrii (RScom) a
abordat cu prioritate o singurã temã:
cea legatã de procesul de evaluare a
calitãþii. Acestei teme i-au fost asociate 6 concluzii ºi 4 recomandãri. În
raportul sintetic elaborat pe domeniul comunicãrii, au mai existat douã
teme de referinþã marginale (cadrele
didactice ºi planurile de învãþãmânt).
Raportul sintetic pe domeniul
Drept (RSd) a abordat cu prioritate
tema legatã de piaþa muncii. Acestei
teme i-au fost asociate douã concluzii ºi
patru recomandãri). Interesant este cã
în categoria temelor marginale se regãseºte, alãturi de cercetare, tema care a
apãrut ºi în RScom, cu acelaºi statut
marginal - planurile de învãþãmânt.
Raportul sintetic pe domeniul
Inginerie Mecanicã este atipic în
comparaþie cu celelalte trei rapoarte,
deoarece existã o singurã concluzie,
care face referire la tema legatã de
planurile de învãþãmânt. Explicaþia
cu privire la aceastã situaþie este legatã de faptul cã autoarea raportului

Analizã SWOT
pe patru
domenii universitare

sintetic pentru inginerie mecanicã a
preferat sã substituie concluziilor ºi
recomandãrilor, rezultatele obþinute
în urma aplicãrii analizei SWOT.
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Raportul sintetic pentru domeniul Calculatoare ºi Tehnologia Informaþiei are un discurs construit în
jurul a douã teme centrale: planuri
de dezvoltare/strategie ºi procesul de
evaluare. Fiecãreia dintre aceste
douã teme i-au fost asociate câte
cinci referiri (o concluzie ºi patru
recomandãri în cazul temei legate de
politici de dezvoltare/strategie ºi trei
concluzii ºi douã recomandãri în cazul temei legate de procesul de evaluare). Existã, în cazul discursului autorilor RSit, douã teme marginale de
discuþie: una legatã de studenþi, iar
alta legatã de finanþare. Existã o temã
care se regãseºte în discursul a trei
dintre rapoartele sintetice. Astfel, în
rapoartele sintetice elaborate pentru
domeniile ªtiinþele Comunicãrii,
Drept ºi Inginerie Mecanicã, tema
comunã de discuþie este legatã de
planurile de învãþãmânt. Deºi apare
în trei dintre rapoarte, aceastã temã
deþine un statut prioritar doar în raportul elaborat pentru domeniul Inginerie Mecanicã.
În ceea ce priveºte diferenþa specificã de la nivelul discursurilor

autorilor de rapoarte sintetice, este
de remarcat faptul cã fiecare raport
avanseazã teme interesante, care nu
apar în celelalte rapoarte. Spre
exemplu, raportul pe domeniul
ªtiinþele Comunicãrii aduce în discuþie problema cadrelor didactice
(personalul didactic specializat în
alte domenii decât cele în care
predã); raportul pe domeniul Drept
aduce în discuþie diferitele aspecte
implicate de piaþa muncii (lipsa
datelor cu privire la inserþia absolvenþilor ºi lipsa unui sistem de orientare profesionalã) ºi de cercetare;
raportul pe domeniul Calculatoare
ºi Tehnologia Informaþiei aduce în
discuþie nevoia unor politici în
domeniul de studii C&TI ºi a unei
finanþãri superioare. În contextul
specificitãþii celor patru rapoarte,
putem lansa spre discuþie ipoteza
conform cãreia fiecare autor de raport a pãstrat în secþiunea de
concluzii ºi recomandãri a raportului acele aspecte pe care le considerã
esenþiale pentru respectivul domeniu de studiu. O astfel de ipotezã
poate deveni extrem de utilã în pro-

cesul de adaptare ºi modificare a
standardelor ARACIS specifice
fiecãrui domeniu de studiu (o solicitare care, de altfel, se regãseºte în
unele rezultate obþinute prin aplicarea analizei SWOT).

Rezultatele analizelor
SWOT în cele patru
domenii: o prezentare
încruciºatã
În cadrul acestei secþiuni poate fi
gãsitã o prezentare încruciºatã a rezultatelor analizei SWOT aplicate la
fiecare dintre cele patru domenii de
studii. Logica acestei prezentãri încruciºate este urmãtoarea. Rezultatele obþinute la nivelul fiecarui domeniu de studii sunt prezentate transversal pe fiecare din cele patru dimensiuni: puncte tari, puncte slabe,
oportunitãþi ºi ameninþãri. O astfel de
prezentare încruciºatã permite o lecturã comparatã a punctelor tari, slabe
etc. din fiecare domeniu de studii
evaluare în cadrul proiectului. În cele
ce urmeazã, sunt prezentate punctele
tari ºi cele slabe, la nivel de domeniu
de studii universitare de licenþã.
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RScom

PUNCTE

tari

RScom
• DOMENIUL. Prestigiul profesiilor din domeniul Comunicãrii ºi Relaþiilor Publice: acesta
asigurã un flux mare de studenþi, permite dezvoltarea catedrelor, asigurã deschidere ºi
comunicare cu mediile internaþionale, garanteazã existenþa unor parteneri profesionali
interesaþi de evoluþiile din mediul academic;
• OFERTA EDUCAÞIONALÃ. Calitatea planurilor de învãþãmânt, construite cel mai adesea prin adecvarea la exigenþele europene
(procesul Bologna);
• FORME DE EDUCAÞIE. Acoperirea integralã
atât a tuturor formelor de pregãtire, prin
programele de licenþã ºi master, zi ºi ID, cât ºi,
în trei cazuri, prin ºcoala doctoralã;
• DOTARE. Calitatea echipamentelor ºi a surselor de informare: procesul de dotare a laboratoarelor de tip Multimedia este aproape
generalizat;
• INSERÞIA PE PIAÞA MUNCII. Existenþa pe
piaþa muncii a unei oferte constante ºi de
interes pentru toate categoriile de absolvenþi
ai facultãþilor; acestea se bucurã de respectul
instituþiilor de relaþii publice, care apreciazã
competenþele profesionale ale absolvenþilor;
de aici derivã inserþia masivã a acestora pe
piaþa muncii (procente de 70-80%)

RSd
• CADRE DIDACTICE. Calitatea corpului profesoral;
• OFERTA EDUCAÞIONALÃ. Planuri de învãþãmânt în general adaptate periodic, în funcþie
de cerinþele vieþii reale;
• COOPERARE INTERNAÞIONALÃ. Diverse
forme de colaborare internaþionalã concretizate în programe de licenþã sau master ori în
ºcoli de varã organizate cu universitãþi din
strãinãtate;
• INSERÞIA PE PIAÞA MUNCII. Gradul ridicat
al absorbþiei absolvenþilor pe piaþa muncii;
• CERCETARE ªTIINÞIFICÃ. Calitatea cercetãrii ºtiinþifice.

RSingm
• CADRE DIDACTICE
• CERCETARE ªTIINÞIFICÃ. Implicare în
programe de cercetare naþionale ºi internaþionale ºi publicaþii ISI. Dezvoltarea de centre de
cercetare;
• COOPERARE INTERNAÞIONALÃ. Cooperãri
la nivel de cadre didactice ºi studenþi, cu universitãþi din þarã ºi strãinãtate, ºi un grad ridicat de mobilitate studenþeascã;
• DOTARE. Laboratoare de cercetare ºtiinþificã în permanentã dezvoltare;
• COOPERARE CU FIRME DIN DOMENIU.
Relaþii vechi ºi foarte strânse cu firme de
prestigiu aflate în plinã dezvoltare;
• CALITATEA STUDENÞILOR. Numãr mare de
burse de studiu oferite de universitãþi din
strãinãtate.

RScti
• CADRE DIDACTICE – cadre didactice cu
experienþã, cu activitate de cercetare ºtiinþificã la nivel naþional ºi internaþional;
• OFERTA EDUCAÞIONALÃ – planurile de învãþãmânt sunt realizate în conformitate cu
principalele reglementari internaþionale din
domeniul IT; programe de studii organizate în
limba englezã;
• INSERÞIA PE PIAÞA MUNCII – rata mare de
inserþie a absolvenþilor pe piaþa muncii;
• CALITATEA STUDENÞILOR – rata înaltã de
acceptare a absolvenþilor români de IT la pro-

grame de masterat ºi doctorat din strãinãtate;
• DOTARE – dotãri moderne, de înaltã performanþã în domeniul IT; laboratoare de cercetare modernizate cu tehnologii avansate;
• COOPERARE INTERNAÞIONALÃ – dezvoltarea de programe de studii în colaborare
cu universitãþi strãine, participare în programele de mobilitãþi studenþeºti;
• CERCETARE ªTIINÞIFICÃ – atragerea de finanþãri prin proiecte de cercetare naþionale ºi
internaþionale;
• COOPERARE CU FIRME DIN DOMENIU –
legãturi strânse cu firmele din industria de IT.
Existã un punct tare comun pentru toate cele
patru domenii de studii: gradul de inserþie ridicat pe piaþa muncii. Mai mult chiar, în cazul
domeniului ªtiinþelor Comunicãrii, acest grad
ridicat de inserþie este explicat prin prestigiul
de care se bucurã profesiile domeniului la
nivel public.
Asupra acestui punct tare, identificat în fiecare
dintre cele patru rapoarte, trebuie fãcutã urmãtoarea precizare. Un astfel de punct tare, pe
care universitãþile evaluate în cadrul proiectului
ºi-l asumã, trebuie tratat cu reþinere în condiþiile în care, în cadrul rapoartelor sintetice, se
face precizarea conform cãreia lipsesc datele
ºi informaþiile necesare definirii traiectoriei profesionale a propriilor absolvenþi. Prin urmare,
putem spune, cel mult, cã universitãþile din
cele patru domenii cred despre ele cã furnizeazã absolvenþi al cãror indice de inserþie pe
piaþa muncii este foarte ridicat.
Un alt punct tare care se regãseºte, de aceastã datã, în trei dintre cele patru rapoarte (în
rapoartele pentru comunicare, drept ºi
tehnologia informaþiei) este legat de calitatea
ofertei educaþionale. Cu alte cuvinte, universitãþile din cele trei domenii considerã cã planurile de învãþãmânt pe care le deþin sunt
adaptate cerinþelor pieþei muncii ºi satisfac
standardele ºi indicatorii ARACIS ºi ai organismelor internaþionale din domeniul respectiv.
De asemenea, un punct tare, comun pentru
trei dintre cele patru domenii (mai puþin domeniul ªtiinþelor Comunicãrii), face referire la
calitatea cadrelor didactice care predau în
cadrul programelor de studii universitare
evaluate în cadrul proiectului. În douã cazuri
(domeniile Inginerie Mecanicã ºi Tehnologia
Informaþiei), acest punct tare este asociat
unui alt punct tare: calitatea înaltã a studenþilor.
În sfârºit, un alt punct tare, comun pentru trei
dintre cele patru domenii, este legat de
dotare (echiparea laboratoarelor), iar asociat
acestui punct sunt cercetarea ºtiinþificã ºi
relaþiile de cooperare naþionalã ºi internaþionalã (comunicare/drept, inginerie mecanicã
ºi tehnologia informaþiei).
Pornind de la analiza punctelor tari comune,
se poate construi urmãtoarea percepþie cu
privire la programele de studii universitare
evaluate în cadrul proiectului: acestea au
cadre didactice de calitate, care îºi desfãºoarã activitatea de cercetare ºtiinþificã în
laboratoare echipate, ºi care realizeazã actul predãrii pe baza unor planuri de învãþãmânt actualizate ºi adaptate. Drept consecinþã, absolvenþii sunt de calitate ºi se
integreazã cu un grad ridicat pe piaþa muncii. Aceastã percepþie, cu câteva excepþii,
este comunã pentru fiecare dintre cele patru
domenii de studii.

• STUDENÞI. Numãr prea mare de studenþi;
• OFERTA EDUCAÞIONALÃ. Nerecunoaºterea relaþiilor publice ca disciplinã ºtiinþificã ºi neintroducerea
ani la rând a domeniului ªtiinþelor Comunicãrii în
lista specializãrilor de doctorat. „Sufocarea“ curriculumului cu discipline complementare;
• CONCURENÞA: Existenþa unui numãr mare de programe în care predau persoane care nu deþin competenþele necesare de a fi formatori pentru domeniul ªtiinþelor Comunicãrii.

RSd
• PIAÞA MUNCII. Lipsa unui sistem de orientare profesionalã ºi lipsa unui mecanism de urmãrire a încadrãrii absolvenþilor în profesii din domeniul pentru
care s-au pregãtit;
• CERCETARE. Lipsa unor planuri de cercetare,
activitate de cercetare mai ales individualã ºi mai
puþin colectivã, lipsa unor publicaþii proprii cotate
CNCSIS;
• OFERTA EDUCAÞIONALÃ. Dificultãþile în organizarea practicii de specialitate, semnalate – la nivel
de principiu – ºi în prezentul raport.

Rsing
• STUDENÞI. Numãr de studenþi în scãdere. Acces
limitat la resursele de absolvenþi de liceu cu un grad
ridicat de pregãtire;
• OFERTA EDUCAÞIONALÃ. Imposibilitatea normãrii
în regim de ore echivalente – aplicaþii a activitãþilor
legate de îndrumarea programului de practicã în producþie a studenþilor, din motive financiare. Prin consecinþã, activitatea de practicã se desfãºoarã în
majoritatea cazurilor în mod formal;
• CADRE DIDACTICE. Corp profesoral cu tendinþã
spre îmbãtrânire.

RScti
• OFERTA EDUCAÞIONALÃ. Diversitatea programelor
de studii din domeniul IT. Lipsa unei legislaþii care sã
stimuleze firmele din domeniu sã punã la dispoziþie
studenþilor locuri de practicã. Absenþa programelor
specifice destinate studenþilor cu dizabilitãþi sau
celor cu performanþe înalte;
• CALITATE. Niciuna dintre universitãþile din domeniu nu figureazã în clasamentele realizate la nivel
internaþional. Modul de finanþare pe student conduce la creºterea artificialã a numãrului de studenþi
ºi la scãderea calitãþii procesului educativ. Sistemul
informatic de colectare, prelucrare, analizã a datelor
pentru evaluarea ºi asigurarea calitãþii este nefuncþional. Dificultãþi în colectarea datelor ce corespund
noilor indicatori de performanþã propuºi în cadrul
proiectului. Lipsa modalitãþilor de evaluare a gradului de satisfacþie a studenþilor faþã de serviciile puse
la dispoziþie de cãtre universitãþi;
• CERCETARE. Integrare modestã în spaþiul european al cercetãrii ºi implicare slabã în proiectele de
cercetare internaþionale. Subfinanþarea activitãþii de
cercetare. Lipsa suportului financiar pentru bursele
post doctorale;
• PIAÞA MUNCII. Absenþa calificãrilor universitare;
• CADRE DIDACTICE. Subfinanþarea transformã cariera universitarã într-una neinteresantã pentru tinerii specialiºti. Grad scãzut de acoperire a statelor de
funcþiuni. Imposibilitatea de recrutare ºi reþinere în
sistemul educaþional universitar a personalului de
înaltã perfomanþã;
• DOTARE. Spaþii de învãþãmânt insuficiente, dotate
necorespunzãtor;
• COOPERARE CU FIRME DIN DOMENIU. Numãr mic
de contracte de colaborare cu firme din domeniu.
Îmbãtrânirea corpului didactic ºi caracterul neatractiv
al carierei didactice pentru tinerii valoroºi, din cauza
subfinanþãrii, sunt douã puncte slabe comune pentru

domeniile Ingineriei Mecanice ºi tehnologia informaþiei. În acest caz, potrivit rapoartelor sintetice, salariile net superioare de pe pieþele de profil sau oportunitãþile internaþionale existente în domeniu fac în aºa
fel încât, pe termen mediu, corpul didactic din domeniile IT ºi Inginerie Mecanicã sã nu poatã atrage resurse umane de valoare. Interesantã este precizarea pe
care rapoartele sintetice o fac în cazul numãrului de
studenþi. Astfel, în domeniul ªtiinþele Comunicãrii,
autorul raportului sintetic considerã cã numãrul prea
mare de studenþi reprezintã un punct slab. Acest
numãr prea mare determinã o scãdere a standardelor
de calitate ºi a exigenþei din partea profesorilor, în vederea ocupãrii locurilor scoase la concurs. În domeniul Ingineriei Mecanice, lucrurile sunt raportate a fi radical opuse. Se considerã cã unul dintre punctele
slabe este numãrul prea mic al studenþilor.
Dacã în cazul secþiunii destinate prezentãrii punctelor tari existã un grad ridicat de convergenþã pentru cele patru domenii de studii evaluate (multe dintre punctele tari erau comune pentru cel puþin trei
domenii), în secþiunea destinatã prezentãrii punctelor slabe, lucrurile par a fi diferite.
În mod categoric, putem constata o diversitate mult
mai mare în ceea ce priveºte punctele slabe. De aici
putem avansa ca ipotezã faptul cã fiecãrui domeniu
îi sunt caracteristice probleme specifice.
Astfel, în domeniul ªtiinþele Comunicãrii sunt raportate douã puncte slabe interconectate. Primul punct
slab face referire la numãrul mare de programe de
studii existent. Acest numãr mare de programe conduce la un nivel ridicat de dispersie ºi o concurenþã
aparentã, care însã nu conduce la creºterea calitãþii,
ci din contrã la scãderea acesteia. Explicaþia oferitã
de autorul raportului sintetic este legatã de calitatea
corpului didactic: numeroºi profesori predau în
domeniul ªtiinþelor Comunicãrii fãrã a avea însã
pregãtire ºi recunoaºtere profesionalã în acest
domeniu. Rezultã cã multe programe de studii universitare au apãrut din cauza numãrului mare de
studenþi ºi funcþioneazã având profesori specializaþi
în alte domenii decât cel al ªtiinþelor Comunicãrii.
În cazul domeniului Drept, deºi în secþiunea punctelor tari ni s-a spus cã nivelul înalt de inserþie pe
piaþa muncii ºi cercetarea ºtiinþificã reprezintã puncte
tari, în secþiunea punctelor slabe ni se oferã aspecte
contradictorii. Astfel, pentru domeniul Drept, autorul
raportului sintetic raporteazã lipsa unui sistem de orientare profesionalã a absolvenþilor ºi de urmãrire a
inserþiei pe piaþa muncii ºi a carierei. În plus, ni se
spune cã cercetarea ºtiinþificã este unul dintre punctele slabe din domeniu (lipsa planurilor de cercetare
colectivã, natura domeniului care constrânge foarte
mult posibilitãþile de atragere de finanþare, imposibilitatea constituirii unei oferte de practicã), deºi în
partea punctelor tari cercetarea ºtiinþificã era menþionatã. Prin urmare, este greu de crezut cã absolvenþii de drept au un nivel ridicat de inserþie pe piaþa
muncii în condiþiile în care în cadrul domeniului nu
existã mijloace de mãsurare a acestui lucru.
Unul dintre punctele slabe importante pentru domeniul Inginerie Mecanicã (conform raportului sintetic)
este legat de lipsa finanþãrii sau de subfinanþare.
Potrivit raportului sintetic din acest domeniu, subfinanþarea conduce la o serie de efecte extrem de
negative: îmbãtrânirea corpului didactic (salariile
mici), probleme de organizare a orelor de practicã,
suprasolicitarea personalului didactic actual, subreprezentat.
În domeniul Calculatoare ºi Tehnologia Informaþiei,
ne confruntãm cu informaþii contradictorii: dotarea
laboratoarelor de cercetare ºi cercetarea ºtiinþificã
erau raportate ca fiind puncte tari ale domeniului. În
secþiunea puncte slabe reîntâlnim aceleaºi aspecte.
Sãli insuficiente ºi slab echipate, numãr mic de contracte de cercetare ºi slaba integrare în spaþiul european de cercetare sunt enumerate ca puncte slabe.

PUNCTE

slabe
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retrospectivã 2009

O reformã

RATATÃ
Încã din luna martie începuserã
sã aparã unele schimbãri, schimbãri
care nu aveau legãturã cu strategia
realizatã de Comisia Prezidenþialã
pentru Educaþie ºi Cercetare. Spuneam atunci cã „nici pânã la ora actualã noua conducere a Ministerului
Educaþiei nu ºi-a prezentat planul de
acþiune ºi paºii care vor fi fãcuþi pentru punerea în aplicare a Strategiei în
domeniul Educaþiei ºi Cercetãrii. Tot
ce a fãcut pânã acum Ecaterina Andronescu a fost sã prezinte unele
schimbãri, care par a fi fãrã logicã.“
Printre ideile mãreþe cu care
venea doamna ministru Andronescu,
se numãra ºi renunþarea din toamnã
la programul „Cornul cu laptele“ ºi
înlocuirea acestuia cu un program
nou - „After-school“, care presupunea o masã caldã ºi lecþii sub supravegherea profesorilor. Ideea bunã,
care se regãseºte ºi în Strategie, a dat
rezultate în þãrile din Occident, dar
care la ora actualã, þinând cont de
spaþiile insuficiente, nu avea cum sã
fie implementatã în România. În
condiþiile în care sunt unele unitãþi
de învãþãmânt unde se învaþã în douã
schimburi sau chiar în trei este greu
de crezut cã se va gãsi o soluþie pentru introducerea acestui program.
Ceea ce scriam atunci s-a ºi adeverit.
Dupã douã sãptãmâni de discuþii,
totul a fost trecut într-un con de umbrã ºi nimeni nu a mai deschis acest
subiect.

Alba-neagra
cu orele de sport

Conflicte, crizã, concedieri, minciuni. Aºa se
poate rezuma anul 2009. Un an care ar fi
trebuit sã ofere o ºansã de redresare a
învãþãmântului, de recâºtigare a prestigiului
s-a transformat într-un an al vrajbei ºi al dezinformãrii. Rând pe rând politicienii ºi-au dat
arama pe faþã minþind cu neruºinare o clasã
socialã care ar merita mult mai mult. La
acest haos general ºi-au dat concursul ºi
unele sindicate, care au încercat sã manipuleze ºi sã se foloseascã de oamenii pe care
ar trebui sã îi reprezinte. Scandalul a început
încã din prima lunã a lui 2009, când întârzierea adoptãrii bugetului a creat situaþii confuze în ºcoli. În mai multe judeþe, ordonatorii

de credite au cerut refacerea statelor de platã ºi scoaterea salariului de merit, a celui deal 13-lea salariu ºi premiului de 2%. Dupã ce
FEN a luat poziþie faþã de problemele din
sistem, Emil Boc a declarat cã a discutat cu
ministrul de Finanþe ºi au hotãrât sã acorde
cel de-al 13-lea salariu. De asemenea, unii
ordonatori de credite ºi-au schimbat opinia
ºi au decis sã semneze statele de platã aºa
cum fuseserã fãcute de ºcoli. La acea datã,
secretarul general al FEN, Constantin Ciosu,
spunea cã în orice moment pot începe
proteste spontane ale profesorilor, deoarece
ordonatorii de credite nu aprobaserã statele
de platã. ( D R A G O º N E A C º U )

Tot în luna martie, Ministerul
Educaþiei aproba noul plan cadru pentru anul ºcolar 2009-2010 pentru învãþãmântul liceal. Astfel, se reducea
programul elevilor de liceu la maxim
30 de ore pe sãptãmânã. Potrivit reprezentanþilor MECI, s-au fãcut aceste
reduceri din douã motive, unul pentru
cã ªcolile de Arte ºi Meserii vor deveni
de la 1 septembrie licee tehnologice, ºi
doi, la solicitarea nenumãraþilor elevi
din liceele româneºti care au cerut ca
numãrul de ore pe sãptãmânã sã fie
maximum 30, aºa cum este la ºcoala
generalã. Cel mai mult a avut de suferit disciplina educaþie fizicã, care
aproape a dispãrut de la liceu.
Ministrul a spus atunci cã elevii
vor putea face ore suplimentare de
sport, dar în domeniile preferate cum
ar fi volei, fotbal sau handbal. Aceste
ore suplimentare ar fi fost, dupã declaraþiile ministrului, obligatorii.
Acest lucru nu s-a respectat. Orele tãiate au rãmas tãiate iar orele suplimentare nu s-au mai fãcut.

Criza a dus la tãiarea a
peste 20.000 de norme
în învãþãmânt

Ceea ce a devenit o realitate în
august, începuse sã devinã o ºtire încã
din aprilie. În aceastã lunã s-a pus
pentru prima datã problema reducerii cu 20.000 a numãrului de norme. În acelaºi timp, Guvernul dând
vina pe criza mondialã, încerca sã
blocheze aplicarea legii 221/2008 ºi
mai mult sã îngheþe salariile.
În ceea ce privea descentralizarea, proiectul de act normativ trebuia
sã fie gata pânã la 1 mai. Deja se stabiliserã principalele direcþii care
urmau sã fie puse în practicã. În ceea
ce priveºte învãþãmântul, descentralizarea propunea un nou examen
de titularizare care se va desfãºura la
unitatea de învãþãmânt. În plus,
directorul urma sã fie angajat în
urma unui concurs organizat de consiliul de administraþie, care va fi format din o treime angajaþi ai ºcolii, o
treime pãrinþi ºi o treime reprezentanþi ai autoritãþilor locale.

Proiectele
comisiei prezidenþiale
Luna mai a fost ºi luna în care au
apãrut primele soluþii legislative. Aceste proiecte au venit din partea comisiei
prezidenþiale conduse de fostul ministu Mircea Miclea. Potrivit acestuia,
soluþiile prezentate veneau dupã un
parcurs coerent în cadrul cãruia:
(1) s-a fãcut diagnoza sistemului
de educaþie ºi cercetare ºi s-au propus soluþiile cheie, prezentate în
Raportul „România Educaþiei, România cercetãrii“ (12 iulie 2007);
(2) s-a creat consensul politic
prin Pactul Naþional pentru Educaþie, semnat de cãtre toate partidele
politice parlamentare ºi de cãtre 22
de organizaþii ale societãþii civile (5
martie 2008);
(3) s-au operaþionalizat soluþiile,
cuprinse în primele douã documente,
prin strategia „Educaþie ºi cercetare
pentru societatea cunoaºterii“, asumatã printr-un Acord de cãtre toate
sindicatele reprezentative din educaþie (24 octombrie 2008).
Potrivit raportului de însoþire a
proiectelor, „soluþile legislative veneau sã creeze condiþiile necesare
pentru realizarea modernizãrii ºi restructurãrii coerente a sistemului de
educaþie din România. Criza nu e o
scuzã pentru abandonarea proiectelor. Lipsa banilor nu poate justifica
nici lipsa ideilor, nici amânarea
deciziilor legislative. E convingerea
noastrã fermã cã educaþia ºi cerce-

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

ªCOALA
româneascq
tarea sunt parte a soluþiei ieºirii din
crizã, nu parte a problemelor care au
generat criza ºi, ca atare, acþiunile
hotãrâte în aceste domenii trebuie
întreprinse neîntârziat.
În afara documentelor de expertizã ºi politice menþionate deja, pentru elaborarea soluþiilor legislative
propuse au fost consultate ºi analizate comparativ legislaþiile altor state.

retrospectivã 2009
tuala Lege a învãþãmântului. Ea a fost
modificatã de 34 de ori, iar aceste
modificãri repetate, chiar ºi atunci
când au vizat numai un sector, au decredibilizat toatã legea, inclusiv pãrþile ei bune, ºi au creat confuzie legislativã. Acestã idee a fost însã încãlcatã de conducerea Ministerului Educaþiei care a scos pe piaþã, supã mai
multe luni, a uui cod al educaþiei,

au convenit asupra urmãtoarelor:
1. Resursele alocate Educaþiei
prin buget vor fi asigurate de Ministerul Finanþelor Publice, fãrã a afecta nivelul veniturilor salariale pe anul
2009;
2. Constituirea, în cursul lunii
mai a.c. prin Ordin al Ministrului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, a Comisiei de Monitorizare pentru evalu-
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unui model european de ierarhizare a
categoriilor de bugetari. Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii va
susþine plasarea cadrelor didactice
cât mai aproape de vârful ierarhiei;
6. Proiectele ºi programele de
cercetare aflate în derulare se continuã prin alocarea corespunzãtoare a
creditelor bugetare aprobate ºi prin
utilizarea creditelor de angajament;

tul de a relua acþiunile de protest.
Acest acord a fost aprobat ºi de
primul ministru Emil Boc printr-un
memorandum.

Fantoma lui Caragiale,
la examenele naþionale
Nici în acest an nu am scãpat de
scandaluri la tezele unice. Unul dintre subiectele de la teza la Limba ºi
Literatura românã pentru elevii claselor a VIII-a a fost analiza unui text
din „Triumful talentului“, de Ion
Luca Caragiale, schiþã bazatã pe douã
personaje cu nume similare Ghiþã
Niþescu ºi Niþã Ghiþescu.
Cei doi sunt confundaþi în urma
unui examen la caligrafie, creându-se, în acest fel, o situaþie hilarã.
Cele douã nume au fost confundate,
însã, ºi de cei care au redactat subiectele, iar pe foaia de tezã Ghiþã a
apãrut, din greºealã, în locul lui Niþã.
Aceastã eroare s-a lasat ºi cu demiteri. Ministrul Educaþiei, Ecaterina
Andronescu, i-a considerat vinovaþi
pentru greºeala strecuratã în subiectele tezei unice la Limba ºi Literatura
românã pe doi angajaþi ai Centrului
Naþional pentru Curriculum ºi Evaluare în Învãþãmântul Preuniversitar
care, în opinia sa, trebuie înlocuiþi
din funcþie.
Aproximativ 430.000 de elevi ai
claselor a VII-a ºi a VIII-a au susþinut
teza la românã.

Icoanele rãmân în clase

S-a acordat o atenþie deosebitã tendinþelor legislative recente în domeniul educaþiei ºi cercetãrii (e.x. Franþa, Finlanda, Austria, Norvegia), precum ºi legislaþiei þãrilor care au fãcut
din educaþie ºi cercetare pârghia
principalã a progresului lor economic
(e.x: Coreea de Sud, Taiwan). Suntem conºtienþi cã propunerile legislative reprezintã soluþia necesarã, dar
nu ºi suficientã pentru modernizarea
sistemului de educaþie ºi cercetare.
Ele trebuie urmate de mãsuri pentru
formarea resurselor umane capabile
sã implementeze noua legislaþie, de
acþiuni administrative ºi alocãri
financiare corespunzãtoare“, scriau
autorii soluþiilor legislative.
Legislaþia propusã a fost formatã
din douã legi sectoriale: - Legea învãþãmântului preuniversitar ºi Legea
învãþãmântului superior ºi o legecadru: - Legea educaþiei permanente.
Legea-cadru are funcþia de a conferi un fundament stabil ºi de a asigura corespondenþa dintre cele douã
legi sectoriale prin aºezarea educaþiei
permanente la baza sistemului educaþional (conform punctului 8 din
Pactul Naþional pentru Educaþie),
precum ºi de a pune în valoare educaþia non-formalã ºi cea informalã
care au loc dincolo de sistemul de învãþãmânt. Îndeosebi dupã apariþia
Internetului, oportunitãþile de învãþare în afara ºcolii au crescut exponenþial; ele trebuie recunoscute legislativ ºi valorizate.
Alternativa unei legi unice pentru
învãþãmântul preuniversitar, superior
ºi educaþia permanentã este neviabilã, aºa cum ne-a demonstrat-o ac-

decembrie

O altã problemã care a stârnit rumoare a fost legatã de icoanele din
clase. Dupã mai multe luni de discuþii
aprinse, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (ICCJ) a admis luni, 27 mai
a.c., recursul formulat de Asociaþia
Pro-vita Filiala Bucureºti împotriva
hotãrârii Consiliului Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii (CNCD)
nr. 323/ 2006. Prin respectivul act,
Ministerului Educaþiei i se „recomanda“ elaborarea unui set de norme
care sã elimine practic simbolurile
religioase din unitãþile publice de învãþãmânt din România. Pãrþile în
acest proces au fost: Asociaþia Provita Filiala Bucureºti – reclamant;
CNCD - pârât ºi Asociaþia „Solidaritatea Pentru Libertatea de Conºtiinþã“
– intervenient în favoarea pârâtului.
Prin sentinþa datã, instanþa supremã
îºi confirmã astfel decizia anterioarã,
2393/11 iunie 2008, prin care hotãrârea CNCD a fost anulatã, la solicitarea Ministerului Educaþiei, în urma
unui alt proces în care Asociaþia Provita Filiala Bucureºti a fost, de asemenea, parte în calitate de intervenient.
Decizia ICCJ este definitivã ºi
opozabilã erga omnes, adicã tuturor.

care a si apãrut însã fiind numit Legea educaþiei naþionale.

Un acord care urma sã fie
încãlcat
Începutul lunii mai a fost unul
tensionat în sistemul de învãþãmânt.
Sindicatele au ameninþat cã vor boicota tezele unice ca urmare a rectificãrii
negative prin care Guvernul a tãiat
peste 800 de milioane de lei din bugetul educaþiei, dar ºi din cauzã cã în mai
multe judeþe se trecuse la tãierea unor
drepturi salariale ale angajaþilor din
învãþãmânt. Dupã ce, la 4 mai, discuþiile între partea Guvernului ºi cea a
sindicatelor au eºuat, lucru care a dus
la amânarea tezei cu subiect unic la
Limba ºi literatura românã, joi, 6 mai,
negocierile au fost reluate. În cadrul
dezbaterilor care au durat peste 6 ore,
birourile executive ale federaþiilor sindicale au hotãrât sã suspende
protestele. Înþelegerea s-a finalizat
prin semnarea unui acord care prevede printre altele ºi asigurarea veniturilor salariale pentru 2009.

Legea salarizãrii unice,
sub semnul crizei

Acordul semnat între
reprezentanþii Guvernului
ºi cei ai sindicatelor
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Inovãrii, Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale ºi reprezentanþii federaþiilor sindicale din învãþãmânt
(Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt, Federaþia Educaþiei Naþionale, Federaþia Sindicatelor Independente din Î nvãþãmânt „Spiru Haret“
ºi Federaþia Naþionalã Sindicalã
„Alma Mater“), în urma dezbaterilor,

2009

area modului în care s-au realizat ºi
se vor realiza cheltuielile de investiþii
în educaþie;
3. Definitivarea principiilor ºi
calendarului privind descentralizarea, conform anexei 1;
4. Menþinerea titularizãrii în sistemul naþional de învãþãmânt ºi în
viitoarele Legi ale Educaþiei.
5. Preluarea în corpul Legii salarizãrii unitare a sistemului bugetar a

7. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii ºi partenerii sociali încep dezbaterile pe legile învãþãmântului la 15 mai a.c.;
8. Asigurarea finanþãrii pentru
anul ºcolar 2008 - 2009 a numãrului
de beneficiari ai bursei „Bani de Liceu“;
9. Suspendarea grevei anunþate;
10. În cazul în care nu se vor respecta termenii acestui acord, sindicatele din învãþãmânt îºi rezervã drep-

Pentru prima datã prin legea salarizãrii unice personalului didactic i
s-ar fi oferit poziþia pe care o merita.
Salariile decente nu au rezistat însã
nici mãcar pe hârtie. În momentul în
care proiectul de lege a ajuns sã fie
discutat pentru prima datã în Guvern,
reprezentanþii Ministerului Muncii,
Familiei ºi Protecþiei Sociale au tãiat
dintr-un foc 40 % din coeficienþii mai
multor categorii de bugetari printre
care ºi celor din învãþãmânt. Ministrul Muncii, Marian Sârbu, a
anunþat cã cele trei niveluri de referinþã din grila prevãzutã prin legea
unitarã a salarizãrii se apropie de 5,4,
3,8 ºi 2,3 faþã de coeficienþii-reper

conveniþi la începutul acestei luni cu
sindicatele, de 8,85, 6,5, 3,8. Acesta a
recunoscut cã este vorba de o scãdere
cu circa 40% a valorii coeficienþilor stabiliþi. Trebuie spus cã ministrul Muncii a fãcut parte din gruparea care a susþinut înaintea alegerilor cã legea 221/2008 se poate aplica, ca dupã scrutinul din noiembrie
2008 sã spunã nu sunt fonduri suficiente pentru aceste majorãri.
La acea datã, Federaþia Educaþiei Naþionale a luat atitudine faþã de schimbarea grilei, cerând primului ministru
sã nu accepte propunerile unilaterale
ale ministrului Muncii. FEN considerã cã, în condiþiile în care nivelurile
de referinþã pentru grila Legii unice
de salarizare vor fi scãzute, dupã cum
a avertizat ministrul Muncii, Marian
Sârbu, cu circa 40% faþã de coeficienþii
reper conveniþi, acordul semnat în
luna mai cu federaþiile sindicale din
învãþãmânt va deveni nul de drept. „Ne
mirã faptul cã un ministru social
democrat, în acest caz domnul Marian
Sârbu, loveºte prin decizia sa, pe care o
credem definitivã, încã o datã în salariaþii din învãþãmânt consideraþi ºi de
acest executiv ca fiind o «categorie neproductivã»“, a declarat atunci Constantin Ciosu, secretar general FEN.
Grila prezentatã de Ministerul
Educaþiei, în urma negocierilor purtate cu reprezentanþii sindicali,
propunea salarii cuprinse între de
3,5 ori salariul minim pe economie,
ºi de 9,2 ori, plus sporuri de performanþã care s-ar ridica pânã la 20%
din salariu. Trebuie spus cã acest
proiect de lege a fost discutat ºi în
cadrul negocierilor din 6 mai a.c.,
când reprezentanþii sindicatelor ºi
cei ai Guvernului au stabilit de
comun acord cã personalul didactic
va fi în jumãtatea superioarã a grilei
de salarizare.

Tãieri masive de norme
Fãrã a se consulta cu sindicatele,
Ecaterina Andronescu a tãiat în a
doua parte a lunii iulie dintr-un foc
20.000 de norme didactice.
Federaþia Educaþiei Naþionale a
avertizat Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii cã a încalcãcat grav
parteneriatul social ºi acordul semnat cu sindicatele din învãþãmânt în
mai prin ultimele decizii trimise în
teritoriu. „Ecaterina Andronescu a
ajuns sã se comporte ca un dictator ºi
ia decizii de una singurã.“
Dupã ce inspectoratele primiserã
o adresã prin care li se cerea sã refacã
planurile de ºcolarizare astfel încât sã
primeze criteriul economic, la 23
iulie ministerul a remis în teritoriu o
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nouã adresã prin care le preciza
numãrul de norme în care trebuie sã
se încadreze, ºi asta fãrã consultarea
partenerilor sociali. FEN a susþinut
atunci cã ultima hotãrâre prevedea
reducerea cu aproximativ 4% a
numãrului de posturi din învãþãmânt, ceea ce ar conduce la o disponibilizare a circa 20.000 de angajaþi. „Este o decizie dictatorialã, specificã regimurilor totalitare, nefundamentatã pe realitate. Îi reamintim
doamnei ministru cã în aprilie a
declarat cã nu acceptã niciun fel de
reduceri de personal în învãþãmânt.
Înþelegem, de asemenea, de ce membri ai Guvernului au refuzat cu îndârjire ca în acordul semnat la 6 mai sã
fie stipulat expres cã personalul din
învãþãmânt nu va fi afectat de reduceri“, a spus Constantin Ciosu, secretar general FEN.

Protest inedit în Parlament
Mai mulþi membri ai Federaþiei Educaþiei Naþionale
au protestat în plenul reunit al Parlamentului faþã de
Legea salarizãrii unitare, asupra cãreia Guvernul ºi-a
asumat rãspunderea, afiºând mesajele „ruºine“ ºi
„demisia“ destinate miniºtrilor care au girat acest act
normativ.
Totodatã, membrii Federaþiei Educaþiei Naþionale,
care au ocupat mai multe balcoane din sala unde se
desfãºura ºedinþa de plen, ºi-au arãtat nemulþumirea
legatã de faptul cã propunerile aduse Legii învãþãmântului au fost „nesocotite“, dar ºi faþã de faptul cã membrii actualei coaliþii de guvernãmânt ºi-au încãlcat
promisiunile referitoare la Legea 221/2008 pentru
aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.15/2008 privind
creºterile salariale pentru personalul din învãþãmânt.
„Ar trebui sã-ºi aducã aminte cã fac parte din coaliþia
care a promis profesorilor aplicarea Legii 221/2008
anul trecut ºi, mai mult decât atât, prin noua lege îºi

cã ar fi deranjat activitatea Parlamentului, lucru care nu
se întâmplase. Conducerea FEN a cerut explicaþii ºi a
trimis un protest la preºedintele Camerei Deputaþilor
faþã de acþiunea oamenilor de ordine.

asumã o formã pentru învãþãmânt total demotivantã“, a
declarat unul dintre protestatari.
ªapte membri FEN au purtat tricouri albe, imprimate fiecare cu câte o literã, pe faþã ºi pe verso, astfel
încât sã fie posibil afiºarea celor douã mesaje: „demisia“
ºi „ruºine“. Trebuie spus cã membrii FEN au fost bruscaþi ºi daþi afarã din balcoanele sãlii de ºedinþe pe motiv

salarizare, susþinerea unitãþilor economice, crearea de
locuri de muncã, protecþia lucrãtorilor ºi pensii
decente. Sub sloganul „Guvernanþi, gândiþi-vã la
oameni“, sindicaliºtii au protestat faþã de nerespectarea
de cãtre Guvern a planului de mãsuri anticrizã, stabilit
de comun acord cu partenerii sociali la începutul acestui an.

Miting în Piaþa Victoriei
Peste 15.000 de sindicaliºti au protestat la 7
octombrie faþã de situaþia actualã în care se aflã angajaþii
din România. Mitingul a avut loc în Piaþa Victoriei, chiar
în faþa clãdirii Guvernului ºi a avut ca slogan principal:
„MUNCÃ DECENTÃ! Guvernanþi, gândiþi-vã la
oameni!“
Sindicaliºtii au sãrbãtorit Ziua Mondialã a Muncii
Decente printr-un miting de protest la care au participat reprezentanþi din toate judeþele þãrii. Protestatarii
adunaþi în faþa Guvernului au cerut un salariu minim
pe economie la nivel naþional de 740 de lei în 2010 ºi
1.300 în 2014, refacerea grilelor din legea unicã de

Legea Educaþiei
Naþionale
Pactul pentru Educaþie, Strategia
„Educaþie ºi cercetare pentru societatea cunoaºterii“, proiectele de lege
Adomniþei, soluþiile legislative propuse de Comisia prezidenþialã pentru
educaþie ºi cercetare, Codul Educaþiei, proiectul Legii Educaþiei Naþionale. Aºa se pot rezuma în câteva
cuvinte doi ani de încercãri nereuºite
pânã acum de a reforma sistemul
educaþional. Scriam atunci cã ultimul
proiect avea mari ºanse sã se aprobe,
însã nu oferã posibilitatea unei adevãrate reforme în sistemul de învãþãmânt. Pînã la urmã, acest proiect a
fost aprobat prin asumarea rãspunderii Guvernului, însã nu a fost pus în
aplicare, deoarece Curtea Constituþionalã a declarat proiectul ca fiind
neconstituþional.

Noutãþile prinse în lege:
• învãþãmântul obligatoriu este
de zece clase, dar avem ºi obligativitatea grupei pregãtitoare;
• curriculumul este centrat pe
cele opt competenþe-cheie agreate la
nivelul UE, ce practic vor schimba
din temelii modul în care vor învãþa
copiii noºtri din manuale, care vor fi
axate nu pe aspecte cantitative, ci pe
aspecte calitative, sã înveþe cum sã
înveþe, sã li se dezvolte spiritul creativ, sã nu mai fie doar o masã amorfã
care trebuie sã recepteze informaþii
cantitative, ci, dimpotrivã, învãþãmântul sã-i formeze pentru viaþã ºi sã
îi pregãteascã cu abilitãþi de comunicare, cu abilitãþi digitale, specifice secolului în care trãim;
• aplicarea principiului: finanþarea urmeazã elevul ºi pentru învãþã-

mântul privat, nu numai pentru cel
de stat. Statul susþine calitatea educaþiei, indiferent de tipul de capital al
furnizorului de educaþie;
• un nou tip de finanþare a învãþãmântului preuniversitar care are la
bazã trei tipuri de finanþare: a) finanþarea de bazã, în funcþie de costuri
standard per elev sau preºcolar; b) finanþarea complementarã, pentru
investiþii ºi c) finanþarea suplimentarã pentru premierea ºcolilor, inclusiv
sau de performanþã;
• constituirea bibliotecii ºcolare
virtuale, prin care toþi elevii vor avea
acces la toate resursele de învãþare în
format digital;
• evaluãrii prin teste de tip internaþional în clasele a II-a, a IV-a, a
VI-a ºi a VIII-a;

• se introduce portofoliul de educaþie permanentã;
• vor apãrea consorþii ºcolare
pentru a facilita mobilitatea cadrelor
didactice în cadrul sistemului de învãþãmânt ºi a le proteja de impactul
declinului demografic;
• 7% din PIB pentru educaþie la
toate nivelurile, asta înseamnã ºi învãþãmântul preuniversitar, dar ºi
cercetarea. 6% pentru învãþãmânt,
1% pentru cercetare, deci în total 7%;
• se va pune accentul pe educaþia
timpurie;
• vor fi înfiinþate un post public
TV ºi a un post public de radio pentru
educaþia permanentã;
• programul „ªcoalã dupã ºcoalã“;
• 20% din ce vor învãþa copiii noºtri
se va stabili la nivel local de cãtre ºcoalã,

consiliu de administraþie, comunitatea
economicã, consiliul local;
• universitãþile vor fi diferenþiate
în patru categorii;
• creºterea autonomiei universitare, prin împuternicirea Senatului,
sã se stabileascã structura internã a
universitãþilor;
• înfiinþarea Registrului Matricial
unic, care este o bazã de date electronicã, cu toþi studenþii de la toate universitãþile acreditate, care face transparent traseul lor educaþional ºi împiedicã falsificarea diplomelor;
• finanþarea multianualã pe cicluri de studii;
• constituirea Codului Naþional al
Calificãrilor;
• sistem de împrumuturi pentru
studenþi.

Ordin cu dedicaþie pentru Universitatea Politehnicã
Înainte de a pãrãsi funcþia de ministru al
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, Ecaterina
Andronescu a semnat Ordinul nr. 5356 care dã
liber la masterate tuturor universitãþilor,
indiferent de calificativul primit din partea
Agenþiei Române pentru Asigurarea Calitãþii
în Învãþãmântul Superior (ARACIS) sau chiar
în lipsa acestuia. Ordinul cu pricina a fost criticat de studenþi, care au luat poziþie imediat,
cerând anularea acestuia. Înfiinþarea de programe de studii universitare de masterat fãrã
avizul ARACIS a fost posibilã datoritã legislaþiei. Este vorba de Legea nr. 2/2008, Ordonanþa nr. 89/2008 ºi Legea nr. 256/2009. În
bine cunoscutul stil românesc, cu cât existã
mai multe acte normative pentru regle-

mentarea unei probleme, cu atât este mai
mare haosul legislativ ºi calea cãtre diverse
subterfugii este aproape fãrã nici o opreliºte.
„Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România declara în noiembrie cã
refuzã cu vehemenþã acceptarea Ordinului
5356 din 29.09.2009, publicat în Monitorul
Oficial numãrul 657, dat de cãtre MECI. Cu o
zi înainte sã plece din fruntea ministerului,
Ecaterina Andronescu a decis înfiinþarea de
masterate dupã bunul plac. Parcurgând Ordinul nr. 5356 ºi deciziile Agenþiei de Asigurare
a Calitãþii în Învãþãmântul Superior, se poate
uºor constata cã doamna Andronescu a înfiinþat, peste noapte, masterate fãrã avizul
ARACIS. A fost nevoie doar de o solicitare a

Universitãþii, în baza deciziei Senatului, pentru
ca ministrul Andronescu sã dea drumul la masterate pe bandã rulantã. Doar cine nu a cerut
nu a primit! Mai mult, unele universitãþi care se
regãsesc în respectivul ordin nici mãcar nu au
trecut prin procesul de evaluare al ARACIS. În
timp ce doamna Ecaterina Andronescu vorbea
de asigurarea calitãþii în învãþãmântul universitar ºi de eforturile pe care dânsa le face pentru
a ajunge la o educaþie performantã, doamna
ministru semna ordinul prin care se încãlcau,
cu bunã ºtiinþã, hotãrârile Consiliului
ARACIS“, spune Virgil Smãrãndoiu, reprezentant al ANOSR în cadrul ARACIS.
Exemplele pe care le oferã ANOSR, vizavi
de multele programe de masterat primite

peste noapte de universitãþi doar în baza unei
simple solicitãri a senatelor universitare transmisã MECI, sunt multe ºi deloc lipsite de substanþã.
„Numai pentru Universitatea Politehnicã
Bucureºti au fost aprobate 170 de programe de
master din cele 640 aprobate în total. Mai
mult, absolvenþii de studii universitare care
vor dori sã urmeze un master de „Politici
europene“, „Studii europene. Instituþii ºi valori“, „Managementul resurselor umane“ se
vor putea înscrie ºi la Universitatea Politehnicã Bucureºti. Ne punem întrebarea: masteranzii vor fi pregãtiþi de profesorii chimiºti ºi
fizicieni?“, se spunea într–un comunicat al
ANOSR.

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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Modalitãþi de
îmbunãtãþire a calitãþii
în educaþia contemporanã
În România, interesul pentru
învãþãmânt a fost ºi este foarte mare.
În societatea tradiþionalã româneascã, învãþãmântul a fost perceput ca o
modalitate posibilã de ascensiune
pentru tinerii înzestraþi.
În epoca postrevoluþionarã participarea ºcolarã a avut de înfruntat
numeroase presiuni adverse. Putem
remarca ºi la acest moment o uºoarã
scãdere a participãrii ºcolare, uneori
începând chiar la nivelul ºcolii primare. Dificultãþile în a obþine elementele absolut necesare accesului
ºcolar (rechizite, îmbrãcãminte decentã etc.), migraþia forþei de muncã
spre zonele mai dezvoltate economic
ale continentului ºi nu în ultimul
rând, pierderea sensului ºcolii pentru „succesul“ în viaþã au acþionat ca
factori negativi asupra participãrii
ºcolare.
De peste trei decenii termenul cel
mai adesea invocat pentru a caracteriza învãþãmântul de pretutindeni a
fost cel de „crizã“.
S-a vorbit de crizã structuralãdeoarece instituþiile existente nu sunt
suficient de adecvate ºi relevante în
raport cu dezvoltãrile de perspectivã,
crizã financiarã-întrucât fondurile
alocate ºi în acest început de mileniu
sunt sub necesitãþi, o crizã de selecþie-pentru cã, într-o mare mãsurã,
educaþia reproduce structura socialã
existentã, neoferind ºanse ºcolare
sau oportunitãþi profesionale adecvate tuturor tinerilor.
Am mai menþiona criza conþinuturilor transmise-existând un mare
decalaj între cunoaºterea produsã
social ºi cea transmisã ºcolar, precum
ºi a metodelor de transmitere ºi formare-care sunt prea tradiþionale în
raport cu solicitãrile.
De aceea, speranþele se îndreaptã
cãtre instituþiile educaþionale, de la
care se aºteaptã sã joace un rol central
în modelarea unui viitor mai bun.
Aceste situaþii au fost amendate
prin discurs critic, impunându-se
deci, politici de remediere a crizelor.
Putem deci spune cã, în ultimii
douãzeci de ani, am asistat nu doar la
o perioadã a crizelor, ci ºi la una a reformelor.
Acestea continuã ºi în prezent,
politicile reformatoare sunt aºteptate
sã rezolve criza filosofiilor educaþionale ºi a valorilor care le corespund,
crescând astfel eficienþa funcþionãrii
sistemului.
Dar, în condiþiile expansiunii sistemului, neînsoþitã de o extindere corespunzãtoare a bazei financiare de
funcþionare, scãderea standardelor
de calitate devine inevitabilã. De asemenea, incoerenþa politicilor ºcolare,
grefatã pe recesiunea economicã
globalã, împiedicã extinderea resurselor alocate învãþãmântului, dar
asta va duce în continuare la scãde-

rea standardelor de calitate, putând
astfel vorbi de o „crizã a calitãþii“.
Se impune deci imperios adoptarea unui sistem legislativ reformator,
capabil sã introducã valori de referinþã, cuprinse într-o filosofie clarã
despre dezvoltarea învãþãmântului.
Pentru a fi operante, aceste valori
trebuie corelate cu o concepþie cât
mai coerentã despre dezvoltarea viitoare a societãþii ºi despre tipul de
personalitate ce i-ar fi corespunzãtor.
Conform uneia dintre cele mai
creditate analize (A.Green, 1990)
„este de neconceput dezvoltarea statului modern ºi promovarea unor noi

ºcolare care sã conducã la: generarea
unei pieþe competitive a serviciilor
ºcolare; conºtientizarea ºi generalizarea drepturilor individuale la educaþie ºi a cãilor de realizare a acestora; instituþiile ºcolare, ca ofertante de
servicii, sã fie supuse controlului tot
mai accentuat al comunitãþii ºi beneficiarilor; mãsurarea eficienþei sistemului ºi a gradului de calitate trebuie
sã atingã trei componente: masa elevilor din sistemul de învãþãmânt;
segmentul elevilor performanþi; nivelul incluziunii elevilor cu cerinþe
educative speciale (absolut obligatoriu).

Al doilea mod de abordare este
un tip moral, solicitând raportarea la
valori cum ar fi egalitatea, echitatea
sau justiþia socialã. Din aceastã perspectivã eticã, menirea învãþãmântului este una compensatoare: date
fiind inegalitãþile generate de diverºi
factori socio-demografici, economici
sau culturali, învãþãmântul trebuie sã
ofere astfel de oportunitãþi formative
care sã compenseze efectele negative,
diminuând sau eliminând inegalitãþile.
Finalitãþile celor douã moduri de
abordare sunt convergente: învãþãmântul este aºteptat sã înlãture sau

lung are ºansa rãmânerii în urmã,
tocmai pentru cã abilitãþile sau capacitãþile învãþãrii continue ºi inovative
par a fi subdezvolate.
Permatizarea învãþãrii se asociazã nu numai cu schimbãri în instituþiile ºcolare, ci ºi cu o diversificare a
instituþiilor de organizare ºi conducere a învãþãrii, cu o nouã reþea de centre de instruire ºi perfecþionare.
ªcoala urmeazã sã se dezvolte astfel
încât sã se afirme ca sistem deschis.
ªcoala a fost, încã este ºi va rãmâne o
instituþie a copilãriei ºi tinereþii.
Pentru a întâmpina nevoia de
educaþie permanentã, va trebui sã se

politici sociale (publice) fãrã o reformã corespunzãtoare a politicilor educaþionale, în general, ºi a celor ºcolare
în special.“
Pentru a avea efecte de duratã,
valorile de referinþã ale reformei educaþionale trebuie sã-ºi gãseascã un
corespondent adecvat în structuri manageriale ºi noi strategii de finanþare.
Ca obiectiv al reformelor ºcolare
se tinde spre o convergenþã accentuatã cu unele din valorile specifice concepþiei social-democrate ºi neo-liberale, mai ales în ceea ce priveºte
realizarea intereselor personale în vederea creºterii generale a standardelor de calitate.
Relaþia nãscutã dintre ofertele de
servicii ºcolare ºi cereri personale
diversificate tinde sã fie instituitã ºi
reglementatã astfel încât sã faciliteze
controlul „public“ (tradus prin implicarea comunitãþii) al calitãþii instituþiilor ofertante, sporind posibilitãþile individuale de utilizare optimã
a serviciilor oferite.
Pentru a realiza o astfel de relaþie
se impune promovarea unei politici

Îmbunãtãþirea calitãþii poate fi de
asemenea obþinutã prin eliminarea
inegalitãþilor. Inegalitãþile manifestate în învãþãmânt pot fi abordate în
douã moduri. Primul este derivat din
teoria economicã a capitalului, una
de diminuare sau blocare a oportunitãþilor ºcolare de formare ºi afirmare
a tuturor „talentelor“ individuale,
conduce la pierderi sociale importante, la o utilizare suboptimalã a resurselor umane disponibile. Fiecare persoanã dispune de potenþialitãþi specifice de dezvoltare ºi, deci, este economic raþional ca învãþãmântul sã ofere
oportunitãþi de actualizare a acestora, diminuând sau chiar eliminând
inegalitãþile de acces sau de realizare
induse de factori exteriori învãþãmântului. Din aceastã perspectivã
utilitaristã, învãþãmântul nu trebuie
sã reproducã inegalitãþile induse sau
generate social de factori care îi sunt
exteriori, ci sã se concentreze pe valoarea potenþialã a fiecãrui elev, oferind tuturor oportunitãþi egale de actualizare ºi realizare prin formare
cognitivã ºi profesionalã.

sã compenseze efectele inegalitãþilor
sociale prin oferirea de oportunitãþi
formative egale pentru toþi elevii,
conducând astfel la valorificarea optimã a resurselor umane disponibile
sau la dezvoltarea personalã a fiecãruia.
De la începuturi, ºcoala a fost
consideratã ca fiind instituþia de
transmitere a cunoaºterii în vederea
asimilãrii acesteia prin învãþare. În
ciuda mesajelor contrare, aceastã viziune este încã susþinutã cu obstinaþie, prelungindu-ºi inerþia. Cantitatea de informaþii transmisã ºi aºteptatã sã fie reprodusã creºte continuu.
Din acest punct de vedere învãþãmântul nostru este înalt performant. Un elev de nivel mediu de la noi
este foarte competitiv cu colegii sãi
din orice sistem dezvoltat de învãþãmânt, adesea întrecându-i. Nu putem spune însã, acelaºi lucru despre
performanþele lor rezolutive ºi creative, sau despre abilitãþile de abordare
ºi rezolvare a problemelor, în special a
celor inovative. Pe termen scurt, el
poate fi performant, dar pe termen

deschidã ºi persoanelor de vârste mai
înaintate, devenind astfel un sistem
deschis. Trebuie deci diversificate
ofertele educaþionale ºi eliminate corespondenþele stricte dintre vârste ºi
nivelurile de ºcolarizare.
În mãsura în care fiecare cadru
didactic, la propria specialitate,
având la bazã pregãtirea psihologicã
ºi psiho-educativã dobânditã în
etapele propriei pregãtiri ºi mereu
completate, reuºeºte sã exercite controlul metodelor de învãþãmânt, sã
construiascã un climat educaþional ce
va duce la crearea situaþiilor optime
de învãþare, sã relaþioneze atent atât
cu grupul de elevi cât ºi cu fiecare
elev în parte, ºansele de îmbunãtãþire
a calitãþii devin evidente.
Necesitatea acestui fapt capãtã
un caracter aproape imperativ în
condiþiile unei societãþi umane extrem de dinamice, unei puternice
tendinþe de globalizare izvorâte din
dorinþa creãrii mult râvnitei societãþi
a bunãstãrii.
 PROF .EC . T EODOR FÎRÞONEA
ÎNV . L EONARD STANCU
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Evaluarea naþionalã,
în realitate teze unice rebotezate
Conºtienþi cã tezele unice au fost un
experiment nereuºit, deci o bazã deloc
concludentã privind admiterea în clasa
a IX–a a elevilor de clasa a VIII–a, pentru acest an ºcolar responsabilii Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
(MECI) au decis renunþarea la ele. Înainte de începerea actualului an ºcolar,
Ecaterina Andronescu, pe atunci ministrul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii,
promitea schimbãri importante. Una a
avut în vedere eliminarea tezelor unice
ºi înlocuirea cu o aºa-numitã evaluare
naþionalã a elevilor de clasa a VIII-a,
care ar fi urmat sã se facã dupã modelul
evaluãrilor internaþionale, pe principiile testãrilor PISA. În realitate, dupã
cum se poate remarca din consultarea
modelelor de subiecte care au fost
postate pe site-ul MECI, la adresa

http://subiecte2010.edu.ro, evaluarea
naþionalã este doar o cosmetizate a tezelor unice, care practic au fost doar rebotezate, principiul rãmânând acelaºi.
Pe lângã faptul cã nu au nimic în comun cu testarea gen PISA, care are în
vedere interdisciplinaritatea, ceea ce nu
este cazul la evaluarea naþionalã, unul
dintre subiectele propuse la Limba ºi
literatura românã nici mãcar nu se regãseºte în materia studiatã de elevi.
Este vorba de subiectul nonliterar, care
are aceeaºi pondere, din punct de vedere al punctajului, ca ºi cel literar.

Teste tip PISA,
doar declarativ
„Problema numãrul unu este cã
Ecaterina Andronescu a propus teste
tip PISA. Au apãrut modelele de subiecte ºi constatãm cã nici pomenealã de
teste tip PISA. ªi pentru cã s-a tot vorbit de aceste teste, trebuie subliniat cã
testul PISA este interdisciplinar, are
aplicabilitate practicã ºi se adreseazã
unor eºantioane de elevi. De fapt, testeazã inteligenþa elevilor ºi ulterior este
folosit pentru comparaþii ºi apoi la modificarea programelor ºcolare ºi a abordãrii de predare. Andronescu s-a opus

celor care au propus examen de admitere în clasa a IX-a, sunt una dintre
persoanele care a militat mereu pe
aceastã idee, ºi a venit cu aceastã variantã de evaluare. Ca sã mã refer strict
la modelele de subiecte pentru românã,
cele care sunt postate pe site ºi pe care
le poate vedea oricine, cele douã subiecte sunt, în primul rând, foarte lungi ºi
cele douã ore aferente rezolvãrii sunt
prea puþine. Ca sã spunã cã au fãcut o
schimbare faþã de teze, au copiat dupã
modelul de la Bacalaureat un text nonliterar care nu apare în programã. ªi
elevii nu sunt deloc obiºnuiþi cu aceastã
variantã, de text nonliterar, chit cã la
prima vedere subiectul nonliterar nu ar
fi greu. Numai cã aºa pare din afara sistemului. Eu, care lucrez cu elevii de
ºcoalã generalã, vã spun cã nu sunt pre-

gãtiþi pentru un asemenea tip de subiect. Cine va avea de câºtigat din
aceastã evaluare? Cine va avea de pierdut?
La subiectul propus, cel cu grãdina
zoologicã, în care elevilor li se cere sã
facã o compunere despre o întâmplare
realã sau imaginarã la grãdina zoologicã, va fi o nenorocire. Jumãtate din copiii care vor da evaluarea sunt de la þarã
ºi nu au vãzut grãdina zoologicã în viaþa
lor. Ce sã scrie ei atunci? Dacã voiau un
text nonliterar, puteau foarte bine sã ia
un articol dintr-un ziar despre Becali,
de exemplu. În ºcoalã, elevii numai despre Becali ºi Vanghelie discutã. Este o
nenorocire!“, ne-a declarat Gheorghe
Rãdulesccu, profesor de românã la Liceul de Artã „George Enescu“ din
Bucureºti.

„A fost doar o gargarã
a doamnei Andronescu“
„Nici nu se putea trece la teste gen
PISA. A fost doar o gargarã a d-nei Andronescu. Testele PISA au o mare aplicabilitate ºi sunt interdisciplinare. Ca sã
mã refer la domeniul meu, testele PISA
cuprind cunoºtinþe de matematicã, fizicã, chimie, ceea ce nu este cazul la su-

biectele propuse ca model pentru evaluarea elevilor de clasa a VIII-a. Revenind la testele PISA, acestea nu sunt
pentru evaluare. Cã anumite þãri s-au
trezit ºi le-au aplicat chiar la evaluare,
asta este altceva ºi de aceea au ºi rezultate bune. Ca sã vã dau un exemplu de
subiect gen PISA: un cetãþean are o
grãdinã ºi vrea sã îºi facã gard. De câte
scânduri are nevoie, dacã laturile grãdinii sunt x ºi y metri ºi o scândurã are
dimensiunile z. În varianta româneascã
se spune sec. Aflaþi perimetrul. Practic,
la testele PISA se folosesc probleme
exact aºa cum sunt în viaþã, unde nu ne
întâlnim cu întrebãri de a afla perimetrul grãdinii, de exemplu, ci cum sã rezolvãm o anume problemã apãrutã,
cum este cea cu gardul de care am vorbit mai devreme. În final, sigur, va trebui ºi noi sã trecem pe evaluãri asemeni
celor internaþionale, dar mai întâi trebuie fãcute anumite modificãri. În primul rând, trebuie restructurate programele ºcolare. Apoi, trebuie schimbatã ºi
atitudinea profesorilor. Dascãlii noºtri
au un mare defect: fiecare are sertãraºul sãu ºi considerã cã materia sa este
cea mai importantã. ªi cu acest sertãraº
al lor, profesorii nu colaboreazã între ei.
De exemplu, dacã un profesor la fizicã
va constata cã elevii nu ºtiu sã facã o
anumitã operaþie matematicã, sã se întrebe de ce ºi sã îi comunice colegului
de matematicã. Nu sã ridice din umeri
ºi sã spunã cã nu este treaba lui ºi sã se
rezume strict la a le da elevilor subiectele lui de fizicã“, spune Vlaston ªtefan,
profesor de matematicã.
Pentru evaluarea naþionalã, elevii
de clasa a VIII-a au la dispoziþie câte
douã modele de subiecte la Limba ºi literatura românã ºi câte unul la celelalte
discipline – Matematicã ºi Limba ºi literatura maternã (germanã, maghiarã,
rromani, sârbã, slovacã sau ucraineanã,
dar numai pentru elevii care studiazã
într-una din limbile minoritãþilor naþionale). Modelele publicate pe site-ul
MECI conþin, pe lângã subiectele respective, ºi baremurile de evaluare ºi notarea corespunzãtoare. La Matematicã,
modelele de subiecte sunt afiºate în
limba românã, dar ºi în limbile minoritãþilor naþionale, anume germanã, maghiarã, rromani, sârbã, slovacã ºi ucraineanã.

Cu bicicleta prin Deltã
La Limba ºi literatura românã sunt
prezentate douã modele de subiecte,
punctajul maxim fiind de 90 de puncte,
celelalte zece urmând a se acorda din
oficiu, pentru simpla prezenþã a candidatului la evaluare. Nota finalã va fi obþinutã prin împãrþirea punctajului obþinut la zece. De exemplu, dacã un elev
a obþinut 85 de puncte (75 pentru modul de rezolvare a subiectelor ºi zece
puncte din oficiu, pentru prezenþã),
nota finalã va fi 8,5 puncte.
La unul dintre modelele de la românã, primul subiect le cere elevilor, pe
marginea unui fragment din poezia
„Noapte de iarnã“ de George Topârceanu, sã rezolve mai multe aspecte,

anume:  sã explice în maximum cinci
rânduri semnficaþia versurilor „Cad din
cer mãrgãritare/Pe oraºul adormit“ 
sã redacteze o compunere de 10-15 rânduri în care sã prezinte semnificaþia titlului poeziei „Noapte de iarnã“, prin
raportare la conþinutul citat  sã transcrie din textul dat trei structuri specifice descrierii, care sã conþinã perechea
substantiv-adjectiv  sã selecteze trei
personificãri din text  sã despartã în
silabe ºi sã identifice cuvinte care aparþin câmpului lexical al iernii. Al doilea
subiect le propune elevilor un fragment
din articolul „Cu bicicleta în þara
apelor“, scris de Bogdan Greavu ºi publicat în revista Terra Magazin. Pe marginea acestui subiect, cerinþele pentru
candidaþi sunt urmãtoarele:  sã precizeze cine este autorul articolului, din
ce revistã a fost selectat fragmentul, localitãþile de pe traseul de excursie,
modalitãþile de informare consultate de
autor pentru cãlãtoria în Deltã  sã-ºi
exprime, într-o compunere de 10-15
rânduri, pãrerea privind dificultãþile cãlãtoriei cu bicicleta prin Delta Dunãrii,
sã aleagã tipul propoziþiei subordonate
din fraza: „Totuºi, nu este imposibil sã
strãbaþi delta chiar ºi cu bicicleta“ ºi sã
precizeze funcþia sintacticã ºi modul
unor verbe.

„Între ferocitate
ºi huzur“
Al doilea model pentru evaluarea
naþionalã, tot la românã, MECI propune douã subiecte - unul literar ºi altul
nonliterar. Subiectul literar este un
fragment din basmul „Broasca cea fermecatã“, text cules de Petre Ispirescu.
Al doilea subiect, cel nonliterar, prezintã un fragment din articolul „Între ferocitate ºi huzur“, scris de Alexandru Marinescu ºi publicat în revista Terra Magazin. Pentru primul subiect, cerinþele
pentru elevi sunt urmãtoarele:  menþionarea câte unui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor „cugetãrile“ ºi
„ursita“  indicarea rolului semnului
exclamãrii în structura „...acolo, þâºt! ºi
dânsa...“  explicarea, în maximum
cinci rânduri, a semnificaþiei nuielei de
alun pe care fiul cel mic de împãrat a
gãsit-o în drumul lui  selectarea a
douã figuri de stil distincte din fragmentul de basm  precizarea modurilor de exprimare utilizate în text  prezentarea, în maximum zece rânduri, a
rezumatului fragmentului de text din
„Broasca cea fermecatã“. La al doilea
subiect, cel nonliterar, pentru fragmentul din articolul „Între ferocitate ºi
huzur“, elevii trebuie sã formuleze câte
un enunþ în care sã numeascã elemen-

tele care privesc articolul citat, precum:
revista din care a fost selectat fragmentul, zona geograficã în care trãiesc
leii ºi animalele sãlbatice care nu pot fi
vânate de lei, ºi sã selecteze structurile/grupurile de cuvinte care conþin observaþiile biologilor asupra leilor din Serengeti. O altã cerinþã pe marginea
acestui subiect are în vedere redactarea
unei compuneri de 10-15 rânduri în
care candidatul sã relateze o întâmplare, realã sau imaginarã, petrecutã în
timpul vizitei la o grãdinã zoologicã.
Aici vor apãrea mari probleme, având
în vedere cã nu doar elevii de la þarã nu
au cãlcat într-o grãdinã zoologicã,
ci sunt ºi destui copii de la oraº. Este
suficient sã ne gândim la orãºele care
dupã 1990 au ajuns într-o sãrãcie cruntã ºi avem în faþã imaginea clarã a acestor copii. Prin destule locuri, pãrinþii
abia îºi permit sã le asigure hrana, ceva
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte ºi MECI
cere întâmplare realã sau imaginarã la
grãdina zoologicã? Stupid! Eventual,
dacã elevii respectivi au avut ºansa sã
urmãreascã vreo emisiune de pe canalul Discovery sau Animal Planet, cã altfel nici vorbã sã poatã rãspunde acestei
cerinþe.

Greºeli de barem
Ca de fiecare datã, nici la aceste
modele de subiecte nu lipsesc greºelile.
De data aceasta, este vorba de o inadvertenþã între cerinþe ºi barem. De
exemplu, la textul nonliterar de la al
doilea model de subiect propus, baremul de corectare nu noteazã ca exemplu de rãspuns revista din care a fost selectat fragmentul, aºa cum este trecut la
cerinþã, ci autorul articolului.

Calendarul testelor
Evaluarea naþionalã pe care o vor
susþine elevii din clasa a VIII-a este programatã a se desfãºura între 4 ºi 12 mai
2010. Prima probã, cea la Limba ºi literatura românã, va avea loc la 4 mai
2010. La 6 mai 2010 este programatã
proba la Limba ºi literatura maternã,
iar la 12 mai 2010 cea la Matematicã.
Toate probele sunt scrise. Elevii care nu
pot participa, din diverse motive, la
prima sesiune, au o a doua ºansã în
sesiunea specialã. Aceasta va începe la
25 mai 2010, cu proba scrisã la Limba
ºi literatura românã, urmatã de Limba
ºi literatura maternã, la 27 mai 2010, ºi
de Matematicã, la 2 iunie 2010. Pentru
a se familiarize cu evaluarea, Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii va organiza o simulare în perioada februariemartie 2010.
 MIRELA DALAIS
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Bacalaureatul,

o altã nereuºitã
a MECI

Pe acelaºi site http://subiecte2010.edu.ro/
al Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
s-au afiºat ºi modelele de subiecte pentru
Examenul naþional de bacalaureat. Este vorba
de modelele de subiecte pentru evaluãrile orale,
cele care se vor susþine pe parcursul anului ºcolar, dar ºi pentru probele scrise. În bine cunoscutul stil al MECI, ºi modelele de subiecte propuse pentru Bacalaureat stârnesc neliniºtea
unor cadre didactice. Este vorba mai ales de
cele de evaluare a competenþelor la Limba ºi literatura românã, pentru care s-au stabilit trei
niveluri de competenþã în comunicare: mediu,
avansat ºi experimentat. Partea hilarã se întâlneºte la înþelegerea textului.

în cazul celor de nivel avansat ºi experimentat?
Pentru domnii care au realizat aceste modele de
subiecte de-a dreptul caraghioase, le reamintim
cã, potrivit Dicþionarului Explicativ al Limbii
Române, adjectivul „conºtient“ înseamnã: 1.
(Despre oameni) Care îºi dã seama de realitatea
înconjurãtoare, care are conºtiinþã. 2. Care îºi
dã seama de posibilitãþile sale, de rolul care-i
revine în societate; Care realizeazã scopuri
dinainte stabilite; care acþioneazã pe baza
cunoaºterii legilor obiective ale vieþii sociale ºi
îºi dã seama de consecinþele sociale ale acþiunilor sale.

Pentru nivelul mediu,
candidat inconºtient

Pntru a fi catalogat ca având competenþe de
absolvent experimentat, candidatul va trebui,
pe lângã a fi conºtient sã dea dovadã ºi de
expresivitate. Cu alte cuvinte, candidatul trebuie sã dea dovadã de calitãþi actoriceºti, sã
poatã interpreta deja un text la Limba ºi literatura românã, eventual sã ºi gesticuleze, pentru
a le da profesorilor siguranþa cã sunt expresivi?
Din acelaºi DEX, prezentãm definiþia adjectivului „expresiv“, care înseamnã: evocativ, evocator, nuanþat, pitoresc, plastic, pregnant, semnificativ, sugestiv, viu, (fig.) colorat. ªi dacã elevul
nu are absolut deloc astfel de talente, dar este
foarte bun la românã, sã înþelegem cã va fi mai

Pentru nivelul mediu, la înþelegerea textului
candidatului i se cere sã citeascã corect ºi cursiv
textul ºi sã identifice idei din text. Pentru nivelul avansat, candidatul va trebui sã citeascã corect, cursiv ºi conºtient textul, ºi sã formuleze
clar ºi coerent ideile textului. În fine, pentru nivelul experimentat, acelaºi candidat trebuie sã
citeascã corect, cursiv, conºtient ºi expresiv textul ºi, totodatã, sã sintetizeze mesajul global al
textului ºi sã explice aspectele implicite ale
acestuia. Dacã analizãm cerinþele, care, sã nu
uitãm, se adreseazã unui absolvent de liceu,

atunci acest examen de maturitate îºi va pierde
ºi mai mult importanþa. Este absurd ca unui
tânãr care îºi încheie studiile liceale sã i se cearã
sã citeascã corect ºi cursiv textul. Sã înþelegem
cã se recunoaºte în acest fel faptul cã mulþi elevi
au probleme cu cititul? Dacã este aºa, atunci
este de-a dreptul dramatic ºi învãþãmântul
românesc chiar trebuie privit cu extrem de
multã atenþie. Dacã astfel de cerinþe se adresau
unui elev care terminã ciclul primar, nu am
avea sã ne mirãm deloc. Dar este inadmisibil
pentru un absolvent de liceu.

Pentru nivelul avansat,
candidat conºtient
Pentru nivelul avansat, absurditatea începe
sã fie ºi mai pregnantã. Pe lângã citirea corectã
ºi cursivã a textului, candidatul trebuie sã citeascã ºi conºtient. Practic, sã înþelegem cã acel
candidat de nivel mediu este inconºtient când
citeºte textul ºi starea de conþienþã apare doar

decembrie

Pentru nivelul experimentat,
candidat actor

prost punctat? Pentru cã dacã aºa se va întâmpla, atunci toatã aceastã mare schimbare a
Bacalaureatului a fost doar o glumã de prost
gust a responsabililor din MECI.
ªi în cazul Bacalaureatului, candidaþilor li
se propun douã subiecte – unul literar ºi altul
nonliterar. Cel literar prezintã un fragment
din „Noaptea de Sânziene“, de Mircea Eliade,
cel nonliterar fiind un parte a articolului
„Viaþa e o magazie?“, semnat de Rãzvan
Exarhu în Evenimentul zilei. Evident, ambele
texte trebuie citite cu voce tare, cã altfel nu
poate sã vadã profesorul dacã elevul ºtie sã
citeascã (dar susþine Bacalaureatul, nu-i aºa?),
este conºtient sau inconºtient sau are apitutidini actoriceºti sau de prezentator TV. Cu adevãrat, penibil! O altã greºealã în privinþa acestei evaluãri a competenþelor la Limba ºi literatura românã se referã la inexistenþa unei
diferenþieri. Sã fi uitat oare responsabilii din
MECI cã studiului limbii române i se alocã un
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numãr de ore diferit? Mai multe la liceele pedagogice sau cu profil filologie-istorie ºi mai
puþine la celelalte profiluri (matematicã-fizicã,
tehnologice, sportive etc.)?

Candidaþi de nota 11
La modul la care s-au elaborat subiectele ºi
având în vedere cã testarea candidaþilor se va
face chiar în liceul în care învaþã, de cãtre profesorii din acea unitate de învãþãmânt, unele
cadre didactice cred cã se va inventa ºi nota 11.
Nu trebui uitat cã la probele orale de regulã
peste 80% dintre candidaþi obþineau nota 10 cu
foarte mare lejeritate. Acum, când se evalueazã
inclusiv dacã elevul ºtie sã citeascã, nota 10 va fi
categoric depãºitã. Lãsând gluma de-o parte,
trebuie subliniat cã la aceste evaluãri nu se vor
acorda note, ci doar calificative. Bacalaureatul
devine însã un examen tot mai neserios. În
aceste condiþii, introducerea examenului de

admitere la facultate nu mai poate fi evitatã,
admiterea pe bazã de dosar fiind depãºitã.
„Vor ajunge candidaþii sã ia ºi nota 11. Destul cã pânã acum ploua cu 10 la oral. Subiectele
s-au fãcut în grabã ºi sunt neserioase. Cu
subiectele nonliterare luate din ziare o sã avem
un Bacalaureat de râsul lumii“, ne-a spus
doamna Maria T., profesoarã de românã.
Subiectele la Matematicã însã nu au suferit
modificãri majore, dimpotrivã, dupã cum spun
unii profesori de specialitate. Dacã ar fi sã urmãm sfatul unui profesor de matematicã, dacã
vor sã ia notã mare, candidaþii ar trebui sã
înveþe subiectele de anul trecut, cã au rãmas tot
acelea. Una peste alta, examenele de sfârºit de
ciclu de învãþãmânt vor fi neserioase ºi, cu siguranþã, la varã va ploua în presã cu noi scandaluri vizavi de greºelile MECI ºi învãþãmântul
românesc tot mai scãzut.
 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!

