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ACTUALITATE

Sãrãcia, principala cauzã
a abandonului ºcolar
Sãrãcia, problemele din familie ºi educaþia
pãrinþilor sunt principalele cauze ale abandonului ºcolar în mediul rural, potrivit unui
studiu realizat de Fundaþia Soros în 42 de localitãþi rurale din judeþele Brãila, Buzãu, Cãlãraºi,
Harghita, Neamþ, Prahova ºi Suceava.
Studiul-diagnostic privind situaþia abandonului ºcolar ºi pãrãsirea timpurie a ºcolii în
mediul rural aratã cã apartenenþa la o familie
dezorganizatã, lipsa de educaþie a pãrinþilor,
neglijenþa acestora, lipsa unui loc de muncã
sau consumul excesiv de alcool sunt dificultãþi
din familie cu impact important asupra parcursului ºcolar al unui copil.
„Sãrãcia este una dintre cauzele principale
pentru abandonul ºcolar. Acest factor acþioneazã în douã sensuri: fie copiii nu se pot prezenta la ºcoalã din cauza neputinþei pãrinþilor
de a le cumpãra haine, rechizite sau pentru a
plãti transportul, fie sunt nevoiþi sã contribuie la
întreþinerea familiei, ceea ce nu le mai permite
sã aloce timp învãþãturii. În cazul familiilor cu
mulþi copii, adeseori fraþii mai mari sunt nevoiþi sã
aibã grijã de cei mai mici sau sã se ocupe de
gospodãrie, în timp ce pãrinþii muncesc. Fetele
sunt cele care renunþã mai des la ºcoalã din
acest motiv“, rezultã din studiu.
Lipsa comunicãrii dintre pãrinþi ºi cadrele
didactice sau dintre pãrinþi ºi copii, plecarea
pãrinþilor în strãinãtate ºi lãsarea copiilor
în grija unor persoane cu mai puþinã autoritate
(bunici sau vecini) sau influenþa negativã a
anturajului tinerilor constituie alte cauze ale
abandonului ºcolar.
Studiul-diagnostic privind situaþia abandonului ºcolar ºi pãrãsirea timpurie a ºcolii în mediul
rural este o cercetare calitativã realizatã de
Institutul Român pentru Evaluare ºi Strategie în
perioada octombrie-decembrie 2011.
Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului
Parte de Carte, cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
derulat de Fundaþia Soros România. 
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EDITORIAL

DRAGOº NEACºU

NEVOIA DE IMPLICARE
I-am urcat, dându-le voturile noastre, într-un turn de fildeº. Noi, oamenii
de rând ºi votanþii lor, am rãmas, însã, tot acolo, jos. ªi ne chinuim sã rãzbim,
de pe o zi pe alta. Acestea sunt vremurile pe care le trãim, iar viitorul copiilor noºtri nu aratã mai bine, din pãcate. Suntem „înzãpeziþi” în nesimþirea,
nepãsarea ºi tupeul politicienilor.
La ora actualã, politica nu se mai face în piaþa publicã, ci la televizor,
iar noi, ca niºte somnambuli, continuãm sã ne enervãm în faþa „cutiei cu
maimuþe“, ascultând flaºnetarii. Politicienii se ceartã, îºi aruncã cu apã în
faþã, iar, la încheierea emisiei, îºi strâng mâna ºi pleacã împreunã spre
sediile partidelor sau spre restaurantul Parlamentului unde mãnâncã la
preþuri de Economat. În acest timp, noi rãmânem cu nervii ºi ne îmbolnãvim, crezând cã unul sau altul chiar ne vrea binele. De fapt, din aceastã
maimuþãrelã generalã noi nu câºtigãm nimic. Nici salarii, nici condiþii mai
bune de muncã ºi nici mãcar un dram de respect. Noi rãmânem doar cu
promisiunile, iar ei cu comisioanele. Fie cã vorbim de Bãsescu, Boc, Ponta,
Antonescu sau de alte sute de politicieni, toþi sunt fãcuþi din acelaºi aluat.
Cu toþii trãiesc pe picior mare, vãd lumea din limuzine, îºi trimit copiii la ºcoli
private, de aici sau de aiurea, ºi îºi fac vacanþele prin þãri strãine, în staþiuni exclusiviste. Asta, în condiþiile în care noi ne batem pe firimituri ºi aºteptãm biletele de odihnã la hotelurile de douã stele, subvenþionate de
Guvern.
Pânã când? Pânã când ne vom victimiza? Pânã când vom aºtepta sã
zãrim luminiþa de la capãtul tunelului? Pânã când ne vom resemna ºi vom
spera cã altcineva va veni sã ne rezolve problemele?
În 20 de ani, am votat de fiecare datã schimbarea. În 1989, am vrut
schimbare, în 1996, nu am mai fost mulþumiþi de cei pe care i-am ales ºi i-am
schimbat, în 2000, i-am adus înapoi pe cei pe care i-am dat jos în ’96. ªi tot
aºa pânã în prezent. I-am schimbat, i-am primenit, dar nimic. ªi am continuat sã rãbdãm. Anul acesta, sunt alegeri. Probabil cã vor veni la putere cei
pe care i-am schimbat la trecutele alegeri, considerându-i rãi. C-aºa-i
românul!
Poate ar trebui sã nu ne mai speriem de gogoriþa vândutã de politicieni,
cã sindicaliºtii nu au ce cãuta în politicã. Poate ar trebui sã ne implicãm. Nu
prin persoane alese din rândul sindicatelor, ca pânã acum, ci prin protocoale. Poate ar trebui sã negociem cu o parte sau alta o soluþie de ieºire din
impas a ºcolii româneºti. Nu dositã, ci la vedere. Sã spunem în piaþa mare
cã susþinem un partid pentru un nou început ºi pentru transformarea promisiunilor în fapte, iar, dacã nu vor face ce au promis, sã ne asumãm acþiuni
prin care sã schimbãm încã o datã totul. Aceastã practicã existã în þãrile
dezvoltate, care sunt cu zeci de ani înaintea noastrã, poate ºi datoritã acestui sistem. 
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SUB LUPÃ

CLASA POLITICÃ ÎN ªCOALA ROMÂNEASCÃ
CONSTANTIN CIOSU
Federaþia Educaþiei Naþionale a transmis în decembrie câte o scrisoare fiecãrui
preºedinte de partid atât din coaliþia de
guvernare, cât ºi din opoziþie. Prin acea
scrisoare, reprezentanþii FEN au încercat sã
tragã un semnal de alarmã în privinþa situaþiei actuale a sistemului educaþional ºi a
angajaþilor din învãþãmânt ºi socilitau o
întâlnire de urgenþã. Cu toate cã au primit
aceste scrisori, niciun preºedinte nu a dorit
sã se întâlneascã cu reprezentanþii FEN. Prin
atitudinea avutã au arãtat încã o datã cât
de importantã este pentru ei ºcoala.
Îi întâlnim de fiecare datã la început de
an ºcolar îmbrãcaþi la þol festiv ºi în campaniile electorale promiþând vrute ºi
nevrute. Coboarã din limuzinele de zeci de
mii de euro îmbrãcaþi în costume de firmã
ºi laudã cadrele didactice ºi elevii pentru
munca depusã. Nu au pic de ruºine ºi
pozeazã pentru primele pagini din ziare
satisfãcuþi de promisiunile fãcute, deºi ºtiu
cã nu ºi le vor respecta niciodatã. Pleacã
mulþumiþi cã au reuºit sã îi mai pãcãleascã
încã o datã pe cei ale cãror
voturi le vâneazã
ºi cã
au
mai
bifat
o acþiune pentru partidul
din care fac
parte. Le ºtiu
pe toate considerându-se
experþi în
ceea ce nu
ºtiu. Dupã
ei, potopul. Totul
rãmâne, în
cel mai bun
caz, aºa cum a fost. Totul pentru ei þine de
imagine. Când dispar camerele de filmat
ºi aparatele foto, dispar ºi ei. Pentru cã au
venit odatã cu ele ºi doar pentru ele.
Aºa s-a întâmplat ºi cu scrisorile FEN.
Nu puteau sã facã dintr-o întâlnire cu
sindicaliºtii un eveniment de presã, deoarece nu puteau câºtiga niciun punct la
imaginea pe care faptele lor le-au conturat-o.
Prin demersul fãcut, Federaþia Educaþiei Naþionale solicita doar revenirea la
normalitate ca un prim pas spre reaºezafebruarie 2012

rea învãþãmântului pe poziþia pe care o
meritã ºi pentru realizarea unei autentice
reforme care pânã acum a fost doar clamatã.
De fapt, FEN le-a supus atenþiei urmãtoarele probleme:
 Tot mai multe unitãþi de învãþãmânt sunt în situaþia de a-ºi înceta
activitatea din cauza lipsei fondurilor
pentru achitarea utilitãþilor. Sunt primãrii
care nu pot asigura banii pentru încãlzirea unitãþilor ºi, din ce în ce mai des
în ultima vreme, pentru achitarea salariilor. În aceste condiþii, este greu de pretins cuiva sã ofere calitate ºi performanþã;
 Mãsura îngheþãrii salariilor pentru
anul 2012 oferã premisele unei ample degradãri a nivelului de trai pentru toþi salariaþii din învãþãmânt. Când se declarã cã
aceastã hotãrâre s-a luat în interesul þãrii
se uitã cã mãsura este îndreptatã împotriva românilor. Constatãm cã promisiunea
fãcutã de reprezentanþii Guvernului
potrivit cãreia în 2012 vom primi diferenþa

salarialã de 10%
a fost de fapt doar o
declaraþie fãrã acoperire, ca multe
altele. Deºi reprezentanþii FMI spun cã
sunt fonduri pentru majorãri salariale în
2012, prin legea adoptatã, actualul
Executiv refuzã dreptul salariaþilor la un
trai decent ºi la revenirea salariilor la
nivelul celor din 2009;
 Invocând criza, care, dupã cum
constatãm, produce efecte doar pentru
populaþie, clasa politicã a hotãrât reeºalonarea drepturilor câºtigate în instanþã
pentru perioada 2012 - 2016. Acest act
normativ dovedeºte dispreþul manifestat
faþã de actul de justiþie ºi faþã de o lege
adoptatã în unanimitate în 2008 de
Parlamentul României, lege promulgatã
de Preºedintele României;

 Dispariþia instituþiei dialogului social
prin legea asumatã de Guvernul României a avut ca scop dovedit destructurarea instituþiei sindicale. Acest lucru este
dovedit ºi de atitudinea ministrului Educaþiei, Daniel Petru Funeriu, care refuzã
permanent dialogul cu partenerii sociali
iar prin mãsurile unilaterale pe care le ia
face ca starea de tensiune din sistem sã
fie în permanentã creºtere. Hotãrârea ministrului Funeriu de a implementa un nou
program de salarizare care îngrãdeºte
dreptul legitim al salariaþilor de a opta
pentru reþinerea pe statul de platã a unor
datorii cãtre bãnci ºi CAR-uri, dar ºi a cotizaþiei sindicale este discriminatorie, cu
atât mai mult cu cât nu se referã la toþi
bugetarii, ci doar la salariaþii din învãþãmântul preuniversitar. Domunul Funeriu
nu s-a oprit aici. Printr-un amendament la
Legea Bugetului, prezentat în ºedinþa
comunã a Comisiilor de Buget Finanþe din
cadrul Parlamentului, ministrul Educaþiei a
propus un amendament în conformitate
cu care se îngrãdeºte dreptul legitim la
activitate sindicalã a liderilor, hotãrând
cã aceºtia nu mai pot fi degrevaþi de
norma didacticã aºa cum au
fost în ultimii 20 de ani.
FEN a fãcut aceeaºi solicitare ºi primului
ministru,
Emil Boc. Rãspunsul a fost
acelaºi:
Tãcere!

Ca urmare a lipsei de
reacþie, ne-am adresat ºi liderilor grupurilor parlamentare
din Camera Deputaþilor ºi Senat ale partidelor din Coaliþia de guvernare. Rãspunsul a fost acelaºi: Tãcere!
Concluzia este una singurã: politicienilor nu le pasã de „Reforma Funeriu“, care
va îngropa definitiv ºcoala româneascã,
ºi nici nu au timp pentru discuþii care ar
putea rezolva multe dintre problemele pe
care ni le-au creat pânã acum. Între
timp, îºi pregãtesc discursurile pline de
angajamente gãunoase pentru campania electoralã ce stã sã înceapã, pentru
momentul în care ne vor cere încã o
datã voturile în schimbul primisiunii cã vor
„ridica învãþãmântul pe cele mai înalte
culmi“. Sã-i creadã cine mai poate! Pânã
atunci, educaþia este din ce în ce mai
sugrumatã de „Funiaria PD-L-istã“. 
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OPINII

ITEACH ªI PROFESORUL MODERN
PROF. CEZAR
BOTOºANI

VASILESCU,

Decalajul dintre trãire ºi relatare creºte
mereu în favoarea celei de a doua ºi
moartea ne-ar surprinde cu cea mai
mare parte a vieþii noastre rãmasã nerelatatã. Moartea este imposibilã, deoarece, în preajma morþii, omul îºi retrãieºte
rapid întreaga sa viaþã, dar amintirea
acestei retrãiri, apoi amintirea acestei
amintiri etc., amânã indefinit data morþii.

Trebuie sã ne resemnãm cu decalajul inevitabil dintre aceste douã planuri: cel al
trãirii ºi cel al monitorizãrii acesteia. De
exemplu, ce este decalajul dintre limbajul
obiect ºi metalimbaj? Suportãm consecinþele dramatice ale imposibilitãþii de a
controla totdeauna un program de calculator printr-un alt program de calcula-

tor, deci putem monitoriza lumea programelor de calculator exclusiv prin programe de calculator.
De la Comisia Europeanã aflãm cã
40% dintre tinerii de 15 ani din România
sunt semianalfabeþi: nu sunt în stare sã
înþeleagã un text mai cuprinzãtor decât
indicaþiile care apar în traficul rutier; nu
ºtiu sã redacteze o cerere cãtre o instituþie, sunt lipsiþi de cunoºtinþe elementare
privind natura ºi societatea, nu pot dezvolta un raþionament. Chiar dacã 75%
dintre tinerii între 7 ºi 17 ani folosesc internetul (citire, scriere, vorbire în cel puþin o
limbã) ºi alfabetizarea computaþionalã
(capacitatea de folosire a calculatorului
electronic), acestea nu merg întotdeauna împreunã. ªtii sã deschizi un calculator, cunoºti operaþiile de bazã care-þi permit sã ajungi pe un anumit site, dar rãmâi
fixat cu atenþia pe anumite site-uri de
divertisment, bazate preponderent pe
imagini vizuale, deci care nu te obligã la
eventuale lecturi care cer un efort de
gândire. Prin urmare semianalfabetismele
de cele douã feluri merg mânã în mânã.
Calculatorul poate fi folosit în diverse
momente ale procesului instructiv-educativ pentru: optimizarea procesului argumentãrii, efectuarea unui calcul rapid,
dezvoltarea muncii independente, eficientizarea învãþãrii, studiul unei probleme.
Calculatorul dezvoltã abilitãþile de comunicare, de socializare, de a lucra în grup.
Elevii pierd timp enorm „navigând“ pe
NET, se izoleazã într-un mediu virtual, gãsesc aici pornografie, intrã în contact cu
persoane necunoscute, îºi fac un anturaj
dubios etc. Exagerarea folosirii calcula-

torului a dus la o „lenevie în gândire“ a
elevilor. Pãrinþii sunt în general conºtienþi
de pericolele potenþiale pe care le
implicã navigarea pe internet. Dar numai
36% dintre ei utilizeazã controalele parentale online sau software pentru a filtra accesul pe site-uri web. România este una
dintre þãrile cele mai avansate din Europa
la capitolul conectivitate la internet ºi utilizatori de internet. În viaþa noastrã realã a
intrat o componentã nouã, componenta
virtualã-online, click, mouse, computer,
net. Procesul instructiv-educativ al secolului XXI presupune, pe lângã îmbinarea talentului pedagogic, a competenþelor
profesionale, a abilitãþilor creatoare ºi
rapiditate în acumularea ºi selectarea
informaþiilor, promptitudine în relaþia cu
elevii ºi deþinerea numeroaselor surse de
informare referitoare la procesul predareînvãþare. Avantajele consultãrii platformei
ITEACH sunt multiple: 1 Dascãlii socializeazã mai uºor între ei ºi pot descoperi viitori
parteneri pentru proiecte; 2. Facilitatea
publicãrii unor poze de la diferite activitãþi; 3. Se asigurã o dozare flexibilã a timpului din partea fiecãrui cursant ºi o implicare sincerã în rezolvarea exerciþiilor;
Blogul platformei ITEACH încurajeazã profesorii sã aibã competenþe digitale; 5.
Dascãlul modern îºi perfecþioneazã competenþele lingvistice, digitale, de sensibilizare ºi de expresie culturalã ºi competenþa de a se instrui permanent.
Cum dascãlul modern devine model
pentru elev, el trebuie sã se racordeze la
cerinþele societãþii actuale, îmbinând
tradiþionalul cu inovaþia pentru a face
educaþie de calitate. 
www.SCOALAROMANEASCA.ro

ªCOALA GÃLÃÞEANÃ

ANDRÃªESCU TRECE,
CCM-URILE RÃMÂN!
În ciuda previziunilor apocaliptice venite din partea preºedintelui Sindicatului
Educaþia din Galaþi – Adrian Andrãºescu - Inspectoratul Teritorial de Muncã Galaþi
a înregistrat contractele colective de muncã, acestea intrând în vigoare. Oamenii
din sistem au vãzut astfel cã rolul de „Vanesa sau Melisa” pentru învãþãmântul
gãlãþean nu i se potriveºte deloc sindicalistului pensionar de la Educaþia.

BOGDAN NISTOR
Salariaþii din învãþãmântul gãlãþean
nu mai aveau Contract Colectiv de Muncã
(CCM) din septembrie 2011. În aceste
condiþii, Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar (SIP) Galaþi a luat iniþiativa ºi a
cerut conducerilor ºcolilor demararea negocierilor pentru CCM-uri noi, deºi în Legea Dialogului Social se spune cã angajatorul este cel care cheamã pãrþile la
negocieri, cu excepþia unitãþilor în care
existã mai puþin de 21 de salariaþi, unde
se pot semna direct CCM-uri.
În cele mai multe ºcoli, conducerile
au înþeles impasul ºi au rãspuns afirmativ
solicitãrilor sindicatului reprezentativ. Existã
însã ºi 16 unitãþi ºcolare care refuzã sau
care tergiverseazã începerea negocierilor CCM.
„A fost nevoie sã apelãm la ajutorul
Inspectoratului ªcolar pentru conciliere.
N-am vrut sã lãsãm directorii sã intre sub
incidenþa legii ºi sã fie sancþionaþi. Avem
probleme în special la ªcoala din Vânãtori, la Liceul Sfânta Maria ºi la ªcoala 17,
ambele din Galaþi, acolo unde existã
grupe de sindicaliºti de la Sindicatul Educaþia. Acestea, la îndemnul liderului Adrian
Andrãºescu, au încercat pânã acum sã
tergiverseze începerea negocierilor. Din
informaþiile pe care le am, sindicaliºtii de
la Educaþia ar fi cerut sã participe ºi ei la
negocieri, lucru care nu este posibil.
Dupã finalizarea negocierilor, vor primi ºi
ei un exemplar din forma finalã a CCM ºi
vor ºti ce s-a negociat ºi care le sunt drepturile”, spune preºedintele executiv al SIP
Galaþi, Lidia Antoniu.
Spre disperarea domnului Adrian Andrãºescu, Inspectoratul Teritorial de Muncã Galaþi a înregistrat pânã acum (n.r. –
30 ianuarie) nu mai puþin de 10 contracte
colective de muncã, anulând practic
orice dubiu vizavi de legalitatea „negociatorilor”!
„Domnul Andrãºescu are majoritatea
sindicaliºtilor de la ªcoala Specialã PP Nefebruarie 2012

veanu ºi ar putea sã-ºi depunã acolo documentaþia pentru obþinerea reprezentativitãþii. Odatã ce ar avea acest document, ar putea negocia fãrã probleme
Contractul Colectiv de Muncã”, mai
spune Lidia Antoniu.
În contractele semnate deja ºi înregistrate la ITM Galaþi, au fost obþinute câteva beneficii în plus faþã de forma iniþialã a
CCM. Vorbim despre decontarea a ºase
cãlãtorii pe mijloacele de transport (feroviar ºi rutier), ajutoare pentru înmormântare în limita a maxim cinci salarii, dar
ºi o primã de instalare pentru titulari în valoare de un salariu de bazã, care se
acordã o singurã datã în primii cinci ani
de activitate.
„Am mai obþinut un lucru extrem de
important, zic eu, pentru profesori: unitãþile ºcolare pot acorda stimulente cãtre
angajaþi în limita a 30% din veniturile
extrabugetare obþinute pe parcursul unui
an. Acestea se vor acorda sub forma
unor prime de Crãciun sau de Ziua Educaþiei, când ºcolile îi pot rãsplãti pe cei
care formeazã olimpici, de exemplu”,
ne-a explicat Lidia Antoniu.
Sindicaliºtii care au participat pânã
acum la negocieri au reuºit sã reglementeze ºi problema zilelor de concediu,
astfel încât oamenii care muncesc ºi nu le

sunt plãtite orele suplimentare sã primeascã în schimb zile de concediu.
S-a mai reuºit ºi trecerea în CCM a sporurilor pentru periculozitate ºi muncã grea
pentru personalul nedidactic. Printre
acestea se numãrã ºi sporul de calculator.
„Aceste sporuri vor fi acordate atunci
când onor-Ministerul Educaþiei va elabora un regulament. Ministerul nu a elaborat
o metodologie de acordare a acestor
sporuri, deºi Federaþia Educaþiei Naþionale a trimis un model de regulament”, a
adãugat Lidia Antoniu.
Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi are în acest moment reprezentativitate în 135 de ºcoli, dintr-un total de
aproximativ 180 câte existã în Galaþi,
ceea ce înseamnã circa 80%. „În acest
moment depunem documentaþia pentru
a obþine reprezentativitatea în cea de-a
136-a ºcoalã din Galaþi”, explicã liderul
sindical.
Reprezentativitatea s-a obþinut prin
hotãrâre judecãtoreascã, asta dupã ce
SIP a depus toate documentele necesare, mai întâi la Inspectoratul Teritorial de
Muncã, iar apoi la Judecãtorie.
Din pãcate, în celelalte unitãþi, niciun
alt sindicat nu ºi-a depus documentaþia
pentru obþinerea reprezentativitãþii ºi nici
nu se ºtie ce se va întâmpla aici.
SIP Galaþi sperã ca undeva la mijlocul
lunii februarie negocierea sã se finalizeze
în toate unitãþile ºcolare. Sindicaliºtii din
celelalte sindicate trebuie sã înþeleagã
cã nu este momentul pentru boicotarea
acestor negocieri. 
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SINDICALIªTII CARTEL ALFA SATU MARE
ªI-AU STRIGAT NEMULÞUMIRILE ÎN STRADÃ
Biroul Executiv al Filialei locale CARTEL
ALFA Satu Mare împreunã cu liderii sindicatelor afiliate, analizând nemulþumirile
membrilor de sindicat generate de efectele actualei guvernãri, au hotãrât declaºarea acþiunilor de protest. Prima formã
de protest hotãrâtã a fost desfãºurarea
unor acþiuni de miting ºi pichetare pe o
perioadã determinatã, respectiv 4 zile,
începând cu 26.01.2012, orele 15-17.

Vineri, în doua zi de protest, au participat ºi 25 de sindicaliºti de la filiala localã
CSDR, cuprinzând sindicatul pensionarilor
ºi sindicaliºti din învãþãmânt de la FSLI.
În timpul manifestãrilor au luat cuvântul reprezentanþii sindicatelor, care au
prezentat pe rând nemulþumirile actuale
comune, legate de efectele actualei
guvernãri, a legilor asumate ºi alte nemultumiri punctuale. Din partea SIP-FEN a luat

Principalele nemulþumiri comune au
fost cele legate de efectele legilor asumate ºi, în primul rând, Codul Muncii,
Legea Dialogului Social ºi Legea Educaþiei Naþionale. De precizat cã Sindicatul
Electrolux, întreprindere privatã cu patron
strãin a declanºat greva generalã, începând cu 24.01.2012 având în vedere lipsa
Contractului Colectiv de Muncã ºi refuzul
patronatului de a negocia un nou contract, dar mai ales anularea tuturor drepturilor câºtigate în vechiul contract.
La aceste acþiuni au participat în prima zi de protest peste 1.200 de persoane,
majoritatea angajaþi aflaþi în grevã, dar ºi
peste 120 reprezentanþi FEN, medici veterinari ºi alte sindicate din filialã.

cuvântul secretarul general FEN, vicepreºedinte al Filialei CARTEL ALFA, Ioan Drãgan care a prezentat principalele nemulþumiri din acest sector de activitate.
O delegaþie a sindicaliºtilor a fost invitatã la discuþii la Comisia de Dialog Social din cadrul prefecturii, condusã de
prefectul Radu Giurca. Aici, pe rând, sindicaliºtii au reiterat nemulþumirile scandate la miting, iar Ioan Drãgan a prezentat o
listã cu revendicarile din învãþãmânt cuprinzând revendicari generale, dar ºi probleme locale. Prefectul a luat cunoºtintã
de revendicãri, a menþionat cã cele din
învãþãmânt le cunoaºte deja din intervenþiile secretarului general FEN în
Comisia de Dialog Social ºi s-a angajat sã

transmitã aceste revendicãri Guvernului.
Lista cu principalele revendicãri din
învãþãmânt a fost urmãtoarea:
1. Lipsa totalã a dialogului social la
nivel de minister ºi guvern, respectiv ineficienþa la nivel local (doar consultãri, fãrã
finalitate);
2. Alocarea pentru finanþarea învãþãmântului, prin Legea bugetului de stat pe
anul 2012 a unui procent de 2,3% din PIB;
3. Faptul cã în anul 2012 nu se acordã
nicio majorare a salariilor personalului din
învãþãmânt, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor,
operatã în baza Legii nr. 118/2010;
4. Eºalonarea plãþii sumelor prevãzute
prin hotãrâri judecãtoreºti având ca
obiect acordarea unor drepturi de naturã salarialã, pânã în anul 2016;
5. Prorogarea, pânã la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a
alocãrii a minimum 6% din produsul intern
brut al anului respectiv pentru finanþarea
învãþãmântului;
6. Mãsura luatã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului de a
nu se mai reþine cotizaþia de sindicat pe
statul de platã; blocarea dreptului deducerii cotizaþiei;
7. Practica de asumare a rãspunderii
guvernamentale, pe proiectele de legi
esenþiale, ca de exemplu: Legea Educaþiei Naþionale, Legea de modificare ºi
completare a Codului Muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar
de pensii publice, Legea cadru privind
salarizarea unitarã a personalului plãtit
din fonduri publice etc.
8. CCM;
9. Blocarea posturilor;
10. Decontarea navetei;
Luni, 30.01.2012, acþiunile de protest
au continuat dupã acelaºi ritual: marºul
angajaþilor de la Electrolux ºi mitingul în
piaþã. Având în vedere presiunile generale,
salariaþii de la Electrolux au hotãrât continuarea grevei în incinta unitãþii, situaþie
în care Biroul Executiv al Filialei Cartel ALFA,
a hotãrât suspendarea acþiunilor de pichetare pentru perioada negocierilor.
Semnalul dat de sindicatele afiliate
Filialei Cartel ALFA este cã nemulþumirile
generale stau sã rãbufneascã în proteste
necontrolate ºi cã scandãrile politice de
la miting sunt efectele unei guvernãri
dezastruoase. 
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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ANGAJAÞII DIN ÎNVÃÞÃMÂNT CER DEMITEREA MINISTRULUI FUNERIU

„UN COLEG DE GEN NEUTRU
A DISTRUS ÎNVÃÞÃMÂNTUL“
DRAGOº NEACºU
Peste douã sute de angajaþi din
învãþãmânt au pichetat, vineri, 20 ianuarie, timp de o orã, sediul Miniserului Educaþiei, cerându-i demisia ministrului Daniel

Funeriu. Sindicaliºtii au avut pancarte pe
care scria: „Un coleg de gen neutru a distrus învãþãmântul“, „Ruºine Funeriu, ruºine
Funeriu, ruºine Funeriu“. În teritoriu, mii de
angajaþi din învãþãmânt s-au alãturat
protestatarilor din principalele oraºe.

Cifrele mandatului ministrului Funeriu
* salariul mediu în învãþãmânt a scãzut cu 175 de lei - de la 1.442 lei la 1.267 lei;
* 28.500 de angajaþi au fost concediaþi;
* salariul de merit care reprezenta 15% din venit a disparut prin noua lege de salarizare;
* sporul de doctorat de 10% a fost tãiat;
* ºcolile nu mai au la dispoziþie fondul de premiere de 2%;
* sporul pentru învãþãmântul rural a fost diminuat de la 80% la 20%;
* nu se mai acordã sporul de ecran;
* al 13-lea salariu;
* nu se mai acordã 100 de euro pentru cãrþi ºi programe educaþionale;
* personalul didactic auxiliar nu mai primeºte gradaþia de merit în cuantum de 25%;
* diferenþa de 34% care trebuia sã se dea potrivit hotãrârilor judecãtoreºti pe baza
Legii 221/2008 a fost eºalonatã pânã în 2016;
*peste 3.000 de unitãþi de învãþãmânt au fost desfiinþate sau au rãmas fãrã personalitate juridicã.

Cadrele didactice ºi nedidactice din
ºcoli, afiliate celor trei federaþii din învãþãmânt, au cerut salarii decente ºi o reformã realã a sistemului de învãþãmânt.
„Vai de tine Românie/ Stat de drept în
agonie/ Condusã de mitocani,/ de slugoi
ºi hoþomani/ Noi avem nevoi/ Viermii sunteþi voi/ Aþi tot furat/ Nu v-aþi sãturat?“,
„Suntem profesori ºi dorim sã educãm, nu
sã cerºim“, sunt alte mesaje afiºate de protestatari pe pancarte.
Sindicaliºtii reclamã faptul cã ministrul
Educaþiei, Daniel Funeriu, plãteºte foarte
greu pentru naveta cadrelor didactice, în
timp ce el face naveta la Paris pe banii
învãþãmântului, iar copiii români beneficiazã doar de 2,3 la sutã din PIB, în timp ce
copiii demnitarilor merg la studii în strãinãtate. „Am ajuns la limita de jos a suportabilitãþii. Nu mai pot sã trãiesc pe datorie.
Profesorii trebuie sã-ºi recâºtige demnitatea. Sã lupte pentru drpeturile lor. Acest
lucru îl facem astãzi“, ne-a declarat un
profesor participant la protest.
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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FEN cere demisia Guvernului
Federaþia Educaþiei Naþionale a cerut public membrilor
Guvernului ºi prezinte demisia ca urmare a incapacitãþii acestora de a gestiona actuala crizã. „Am asistat consternaþi la
declaraþiile primului-ministru privind permanenta disponibilitate
pentru dialog. Credem cã domnul Boc a uitat cã, de fapt, prin
legile asumate, a desfiinþat instituþia dialogului social. FEN i-a
solicitat domnului Boc, la sfârºitul anului trecut, o întâlnire de
urgenþã atât în calitatea de prim-ministru, cât ºi de preºedinte
al PD-L pentru a discuta problemele grave cu care se confruntã învãþãmântul. Deºi a primit aceastã scrisoare, nu a dat curs
cererii noastre dovedind în felul acesta cã nu este interesat de
soarta salariaþilor din învãþãmânt. Din pãcate, cu aceeaºi
indiferenþã am fost trataþi atât de ºeful statului, cât ºi de ºefii
celorlalte partide parlamentare, fie ei din coaliþia de guvernare
sau din opoziþie. Acesta este unul dintre motivele pentru care
colegii noºtri au hotãrât sã-ºi manifeste nemulþumirea alãturi

Sindicaliºtii sunt nemulþumiþi cã în anul
2012 nu se acordã nicio majorare a salariilor personalului din învãþãmânt, astfel
încât nu se poate recupera reducerea
cu 25 la sutã a salariilor, operatã în baza
Legii nr. 118/2010. Profesorii nu sunt de
acord nici cu eºalonarea plãþii sumelor
prevãzute prin hotãrâri judecãtoreºti
având ca obiect acordarea unor drepturi de naturã salarialã, pânã în anul 2016.
De asemenea, o altã problemã ridicatã
de protestatari se referã la finanþarea Învãþãmântului. Cu toate cã Legea 283/2011
prevedea alocarea pentru finanþarea
învãþãmântului a minimum ºase procente
din produsul intern brut al anului respectiv,
prin Legea bugetului de stat pe anul 2012
s-a prorograt aplicarea pânã la 1 ianuarie
2013, alocându-se pentru anul curent
doar 2,3 la sutã din PIB pentru învãþãmânt.
Profesorii nu sunt de acord nici cu
mãsura luatã de MECTS de a nu se mai
reþine cotizaþia de sindicat, ratele CAR ºi
alte datorii pe statul de platã sau cu
practica de asumare a rãspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esenþiale, ca Legea educaþiei naþionale, Legea
de modificare ºi completare a Codului
muncii, Legea dialogului social, Legea
privind sistemul unitar de pensii publice,
Legea cadru privind salarizarea unitarã a
personalului plãtit din fonduri publice.
Trebuie spus cã, în timp ce protestatarii
îi cerau în faþa ministerului demisia, ministrul Funeriu declara la Sibiu nonºalant cã
nu sunt probleme în învãþãmânt. Ba, mai
mult, cu toate cã nu a avut de peste ºase
luni o întâlnire cu reprezentanþii angajaþilor din învãþãmânt, acesta se lãuda cã
ministerul este într-o permanentã logicã a
dialogului cu cadrele didactice. 
februarie 2012

de ceilalþi cetãþeni ai României. În condiþiile în care nici mãcar
în acest moment actualul Executiv nu îºi prezintã demisia, se
poate ajunge la forme radicale de protest ºi chiar la încetarea
spontanã a activitãþii în unitãþile de învãþãmânt. Vinovat pentru aceastã situaþie se face ºi actualul ministru al Educaþiei
care, prin toate mãsurile luate, manifestã un dispreþ total faþã
de angajaþii din sistem. Considerãm cã toþi colegii care au participat sau vor participa voluntar la acþiunile de protest au
dreptul sã-ºi manifeste public nemulþumirea faþã de cei care au
generat aceastã situaþie“, a declarat Constantin Ciosu, preºedinte FEN.
Federaþia Educaþiei Naþionale aºteaptã instaurarea unui
nou Guvern ºi a unui nou ministru al Educaþiei cu care sã
înceapã negocierea unui nou contract colectiv de muncã la
nivel de ramurã-învãþãmânt ºi implementarea unei autentice
reforme.
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ECHIVALAREA STUDIILOR PE BAZA ECTS
ªI A COMPETENÞELOR DOBÂNDITE
FORMAL, NONFORMAL ªI INFORMAL
MECTS a emis Ordinul nr. 6.575/2011,
pentru aprobarea a douã proceduri,
acesta intrând în vigoare la data de 04
Ianuarie 2012.
1. PROCEDURA privind gestionarea ºi
eliberarea atestatelor de echivalare pe
baza ECTS/SECT a învãþãmântului universitar de scurtã duratã, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul peda-

gogic cu duratã de 3 ani, cu ciclul I de
studii universitare de licenþã, pentru cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar.
În conformitate cu prevederile OMECTS
nr. 5.553/2011 de aprobare a Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/
SECT, procedura de echivalare se finalizeazã cu acordarea Atestatului de echi-

PROCES IMPORTANT CÂªTIGAT LA
CURTEA DE APEL BUCUREªTI
Sindicatul Invãþãmânt Giurgiu afiliat FEN, reprezentat legal de dl. Mircea Florescu
– preºedinte, a promovat mai multe acþiuni la Tribunalul Giurgiu prin care a solicitat
instanþei obligarea pârâþilor, respectiv a Consiliilor Locale ºi a unitãþilor de învãþãmânt, la stabilirea drepturilor salariale începând cu 1 ianuarie 2010 pânã la data de
13 mai 2011 (data intrãrii în vigoare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea ºi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic ºi didactic auxiliar din învãþãmânt), luând în
considerare salariile de bazã de care ar fi beneficiat membrii de sindicat în luna
decembrie 2009, potrivit Legii nr. 221/2008 ºi în consecinþã, la calculul ºi plata diferenþelor de drepturi salariale neacordate, reprezentând diferenþa dintre drepturile
salariale astfel calculate ºi cele efectiv încasate.
Calculul ºi plata acestor drepturi salariale au fost solicitate ºi în baza hotãrârilor
judecãtoreºti, conform cãrora membrii de sindicat au obþinut calculul ºi plata drepturilor salariale potrivit Legii nr. 221/2008 pentru perioada 1 octombrie 2008-31
decembrie 2009.
În acest sens, Sindicatul Învãþãmânt Giurgiu afiliat FEN a obþinut, la 27.01.2012,
prima hotãrâre irevocabilã pronunþatã de Curtea de Apel Bucureºti.
Astfel, potrivit deciziei Curþii de Apel Bucureºti, pârâþii sunt obligaþi la plata cãtre
membrii de sindicat, a drepturilor salariale pentru perioada 01.01.2010-13.05.2011,
cu aplicarea în baza de calcul a coeficientului de multiplicare de 1=400 lei, sume
ce trebuie actualizate cu indicele de inflaþie.

valare, al cãrui model este prevãzut în
anexa la Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT.
Listele nominale cuprinzând cadrele
didactice validate de comisiile instituite la
nivelul instituþiilor de învãþãmânt superior,
pentru care urmeazã sã fie eliberate
atestate de echivalare conform Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/
SECT, se afiºeazã la avizierul ºi pe pagina
web a instituþiilor de învãþãmânt superior
stabilite de MECTS.
Atestatele de echivalare se încadreazã în regimul actelor de studii ºi se gestioneazã în conformitate cu prevederile
legale în vigoare privind regimul actelor
de studii gestionate de instituþiile de
învãþãmânt superior.
Redactarea atestatelor de echivalare
se face în limba românã, prin scriere la
calculator, prin dactilografiere sau de
mânã, cu tuº sau cernealã neagrã, fãrã
spaþii libere. Sunt interzise ºtersãturile,
rãzuirile, acoperirile cu pastã corectoare,
prescurtãrile ºi/sau adãugãrile.
În termen de 30 de zile de la eliberarea atestatelor de echivalare, instituþiile
de învãþãmânt superior vor transmite
MECTS un borderou, vizat de rectorul instituþiei de învãþãmânt superior, cu evidenþa cadrelor didactice pentru care au fost
eliberate atestate de echivalare.
Borderoul cuprinde urmãtoarele rubrici:
numãrul curent, numele cadrului didactic, iniþialele prenumelui tatãlui/mamei,
prenumele cadrului didactic, seria ºi numãrul formularului, specializarea dobânditã prin studiile universitare de scurtã duratã, unitatea de învãþãmânt la care este
încadrat, funcþia didacticã pe care este
încadrat, domeniul în care s-a fãcut echivalarea ºi specializarea dobânditã în
urma echivalãrii.
Un exemplar din borderou se arhiveazã la instituþia de învãþãmânt superior, iar
al doilea exemplar, vizat de rectorul instituþiei de învãþãmânt superior, se arhiveazã la MECTS.
2. PROCEDURA privind gestionarea ºi
eliberarea atestatelor de recunoaºtere ºi
echivalare a competenþelor dobândite
formal, nonformal ºi informal de cãtre
cadrele didactice care ocupã funcþii de
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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educatori/educatoare, institutori/institutoare, învãþãtori/învãþãtoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupãrii
funcþiei didactice de profesor pentru învãþãmântul preºcolar, profesor pentru învãþãmântul primar, profesor de instruire
practicã, respectiv profesor-antrenor în
cluburile sportive ºcolare, palatele ºi cluburile copiilor.
În conformitate cu prevederile OMECTS
nr. 5.484/2011 de aprobare a Metodologiei privind recunoaºterea ºi echivalarea
competenþelor profesionale dobândite
formal, nonformal sau informal, procedura de recunoaºtere ºi echivalare a competenþelor profesionale dobândite formal, nonformal ºi informal se finalizeazã
cu acordarea Atestatului de recunoaºtere ºi echivalare a competenþelor dobândite formal, nonformal ºi informal.
Listele nominale cuprinzând cadrele
didactice evaluate ºi validate prin ordin
al ministrului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului se afiºeazã la avizierul ºi pe
pagina web ale inspectoratelor ºcolare.
Modelul acestor Atestate se completeazã ºi se elibereazã de inspectoratele ºcolare dupã emiterea ordinului ministrului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului.
Completarea atestatelor se poate
face prin scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mânã, cu tuº sau cernealã neagrã, fãrã spaþii libere.
februarie 2012

Redactarea atestatelor se face în
limba românã, folosindu-se alfabetul latin.
Sunt interzise ºtersãturile, rãzuirile, acoperirile cu pastã corectoare, prescurtãrile
ºi/sau adãugãrile.
Atestatele completate se înainteazã
pentru semnare Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, însoþite
de un borderou.
Borderoul cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul curent, numele cadrului didactic, iniþialele prenumelui tatãlui/mamei, prenumele cadrului didactic, seria ºi
numãrul formularului, specializarea, unitatea de învãþãmânt la care este încadrat, funcþia didacticã pe care este încadrat, numãrul de credite obþinut în urma
evaluãrii, funcþia didacticã dobânditã în
baza recunoaºterii ºi echivalãrii competenþelor profesionale dobândite formal,
nonformal ºi informal.
Un exemplar din borderou se arhiveazã la inspectoratul ºcolar, iar al doilea
exemplar, vizat de inspectorul ºcolar general, se arhiveazã la MECTS.
Atestatele de recunoaºtere ºi echivalare a competenþelor dobândite formal,
nonformal ºi informal se încadreazã în regimul actelor de studii ºi se gestioneazã în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii ºi al
documentelor ºcolare gestionate de unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5.565/2011. 

1. MOf. 5/04.01.2012 - ORDIN nr.
6.575/2011 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea ºi eliberarea
atestatelor de echivalare pe baza
ECTS/SECT a învãþãmântului universitar de scurtã duratã, realizat prin
colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu
ciclul I de studii universitare de licenþã,
pentru cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar, ºi a Procedurii
privind gestionarea ºi eliberarea atestatelor de recunoaºtere ºi echivalare
a competenþelor dobândite formal,
nonformal ºi informal de cãtre cadrele didactice care ocupã funcþii de
educatori/educatoare, institutori/institutoare, învãþãtori/învãþãtoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea
ocupãrii funcþiei didactice de profesor pentru învãþãmântul preºcolar,
profesor pentru învãþãmântul primar,
profesor de instruire practicã, respectiv profesor-antrenor în cluburile
sportive ºcolare, palatele ºi cluburile
copiilor;
2. MOf. 25/12.01.2012 - OMECTS/
OMS 5298/1668/2011 Metodologia
privind examinarea stãrii de sãnãtate
a preºcolarilor ºi a elevilor din unitãþile
de învãþãmânt de stat ºi particulare
autorizate/acreditate privind acordarea asistenþei medicale gratuite ºi
pentru promovarea unui stil de viaþã
sãnãtos;
3. MOf. 45/19.01.2012 - OMECTS
6552/2011 Metodologia privind evaluarea, asistenþa psihoeducaþionalã, orientarea ºcolarã ºi orientarea profesionalã a copiilor, a elevilor ºi a tinerilor cu cerinþe educaþionale speciale;
4. MOf. 62/25.01.2012 - OMECTS
3064/2012 Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare ºi în clasa I pentru anul ºcolar
2011-2012 ºi a Calendarului înscrierii;
5. MOf. 69/27.01.2012 - OMECTS
3035/2012 Metodologia-cadru de
organizare ºi desfãºurare a competiþiilor ºcolare ºi a regulamentului de
organizare a activitãþilor cuprinse în
calendarul activitãþilor educative,
ºcolare ºi extraºcolare. 
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EUROPA RENUNÞÃ GREU LA MANUALE,
ÎN TIMP CE PROFESORII AMERICANI UTILIZEAZÃ TABLETE
Copiii învaþã de mici sã foloseascã calculatorul sau alte gadgeturi moderne pentru a se juca sau uita la desene animate. Elevii petrec acasã mult timp pe calculator, pe internet, ºi nu mai au rãbdare sã stea timp de 45-50 de minute în bãnci
pentru a asculta o lecþie întreagã cititã de la catedrã. La ºcoalã, unii profesori
folosesc ca mijloace de predare numai manualul ºi eventual o hartã, tabla, câteva scheme. Alþii utilizeazã unelte moderne de predare, având o autonomie foarte
mare în alegerea temelor de studiu ºi a mijloacelor de la clasã. Deºi aceasta este
realitatea lumii în care trãim ºi ne-am aºtepta ca profesorii sã se adapteze mai
mult cerinþelor copiilor, rezultatele unui recent studiu irlandez aratã cã metodele
tradiþionale de predare sunt dominante în cele mai multe ºcoli irlandeze. Pe de
altã parte, profesorii americani folosesc la ore tabletele. Cum este mai bine pentru
viitorul copiilor?

ADRIANA MIHALCEA
Potrivit raportului Institutului de Cercetare Economicã ºi Socialã din Irlanda,
elevele preferã, mai mult decât bãieþii,
metodele active de învãþare la clasã. Cu
toate acestea, profesorii folosesc cel mai
adesea metoda tradiþionalã de predare,
cu cadrul didactic aflat la catedrã, care
se adreseazã întregii clase ºi mai puþin
lucrul în echipe mici de elevi. Datele raportului irlandez, care aratã ce se întâmpla efectiv în ºcoli în anul 2011, sunt în
contradicþie cu cele propuse în 1999
într-un document oficial privind curriculum pentru învãþãmântul primar. Atunci
se specifica foarte clar cã dascãlii ar trebui sã se concentreze mai mult pe
predare în cadrul unor grupuri mai mici
sau chiar la nivel individual, de elev, pentru o învãþare cât mai activã. În realitate,
dupã mai bine de zece ani de la stabilirea respectivelor obiective, doar profesorii tineri, cu mai puþinã experienþã, au
încercat sã utilizeze metode active de
predare. Interesant este cã profesorii cu
vechime, ºi prin urmare cu experienþã, nu
se feresc de metodele moderne de
predare din cauzã cã nu vor sã înveþe sã
utilizeze tehnica, ci pe motiv cã aceste
tipuri de predare nu dau rezultate în cazul
claselor cu un numãr mare de copii. Prin
urmare, este foarte greu de stabilit care
este varianta mai bunã. Desigur, ideal ar
fi sã existe clase cu un numãr mic de
copii, unde s-ar putea aplica foarte eficient metodele active de predare. Prowww.SCOALAROMANEASCA.ro
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blema este cã în Irlanda, ca ºi în România, clasele au peste 20 de elevi.
Studiul irlandez aratã ºi care sunt diferenþele într-o zi de ºcoalã obiºnuitã pentru
elevii de la diverse unitãþi de învãþãmânt.
În ºcolile pentru fete, de exemplu, elevele
îºi petrec o mare parte a zilei având educaþie religioasã, în timp ce bãieþii care
învaþã la ºcoli speciale pentru ei au mai
multe ore de fizicã, de istorie ºi de geografie. Per ansamblu, elevii de 9 ani învaþã preponderent englezã, matematicã,
irlandezã ºi religie. Totuºi, unii sunt mai
orientaþi cãtre zona de ºtiinþe umaniste ºi
sociale, iar alþii cãtre ºtiinþele exacte.
Aceeaºi orientare foarte diferitã se
regãseºte ºi la nivelul stilului de predare,
dupã cum a precizat, în cotidianul Irish
Times, Selina McCoy, coordonatoarea
studiului Institutului de Cercetare Economicã ºi Socialã. Diferenþele, care ar trebui
sã disparã în opinia specialiºtilor, au fost

remarcate chiar ºi la modul în care este
alcãtuit orarul, în funcþie de nevoile personale ale profesorului. De exemplu,
dacã acesta considerã cã este mai bine
sã se concentreze pentru a preda
englezã ºi irlandezã, va neglija ºtiinþele
exacte, iar elevii lui vor avea deficienþe
uriaºe atunci când vor ajunge în clasele
de liceu, de exemplu.
Conform unui studiu al Centrului
European pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Vocaþional realizat în 2010,
România se afla de-abia la începutul procesului de transformare a învãþãmântului
centrat pe elev ºi pe rezultatele învãþãrii.
Studiul analiza legãtura dintre performanþele sistemului educaþional, politicile
de stabilire a programei ºcolare ºi progresele înregistrate de educaþia vocaþionalã
în nouã þãri europene: Germania, Irlanda,
Spania, Franþa, Olanda, Polonia, Slovenia, Marea Britanie – Scoþia ºi România.

Studiul spunea cã, pentru rezultate
bune, sistemul de învãþãmânt trebuie sã
fie axat pe elev ºi sã cuprindã urmãtoarele caracteristici: programa de învãþãmânt sã fie modularizatã, permiþându-le
elevilor sã aleagã dintr-un set de module
pe acelea potrivite cu nevoile ºi preferinþele lor, volumul de muncã putând fi
adaptat nevoilor elevului. Cu alte cuvinte, atât profesorii, cât ºi elevii ar fi trebuit
sã aibã un grad înalt de autonomie în stabilirea activitãþilor ºi a lecþiilor.
Profesorul era vãzut ca ghid, moderator al procesului de învãþare, ºi nu transmiþãtor de informaþie. Metodele de predare folosite ar trebui sã fie, astfel, interactive, stimulând participarea elevilor în
procesul de învãþare. Asta, deoarece,
dupã cum se explicã în analizã, creierul
uman îºi explicã lumea folosind informaþiile pe care le deþine deja, fãrã ca anumite informaþii sã fie izolate în diferite zone
ale sale. De aceea, predarea eficientã
trebuie sã insiste pe conexiunile dintre
diferite concepte ºi sã le dea elevilor posibilitatea sã-ºi facã propriile legãturi prin
discuþii ºi activitãþi la care aceºtia sã participe activ.
ªi totuºi, în majoritatea þãrilor europene, manualele continuã sã fie principalele surse de informaþie folosite în procesul de învãþare, în ciuda ofertei avansate de tehnologii educaþionale ºi a cheltuirii de sume importante pentru achiziþionarea de calculatoare în ºcoli. Dintre þãrile analizate, manualele trebuie sã fie
aprobate de stat doar în România, Polonia ºi Slovenia. În restul þãrilor, editurile au
libertatea de a publica noi manuale pe
care profesorii le pot alege în funcþie de
nevoile clasei lor. 

REINVENTAREA PREDÃRII PE DISPOZITIVE DIGITALE
În Statele Unite ale Americii, din ce în ce mai multe ºcoli utilizeazã tabletele ca mijloace de predare la clasã. Într-un
parteneriat cu Apple s-a realizat o cercetare pilot pentru un
curs de Algebrã elementarã ºi s-a demonstrat cã elevii care
au utilizat tabletele ca suport de învãþare, au primit calificativele Bine ºi Foarte Bine într-un procent de 20% mai mulþi faþã
de colegii lor care au folosit doar manualele de hârtie. Studiul
s-a desfãºurat în Riverside, California, la gimnaziu, timp de un
an, din primãvara lui 2010 pânã în primãvara anului trecut.
Ulterior, mai multe ºcoli, atât din sistemul de stat, cât ºi din cel
privat s-au înscris în acest program pilot care foloseºte o aplicaþie specialã pentru Algebrã.
Realizatorii cercetãrii au spus cã elevii interacþioneazã mult
mai bine cu tabletele decât cu manualele ºi sunt mult mai
interesaþi sã înveþe. „Sã foloseascã tableta a fost mult mai normal pentru ei, mult mai uºor de înþeles”, a declarat Coleman

februarie 2012

Kells, director al ºcolii generale Amelia Earhart. Specialiºtii au
spus chiar cã mutarea conþinutului de pe manualele clasice
pe gadgeturi moderne ar putea efectiv sã însemne reinventarea învãþãrii ºi a predãrii. Asta, deoarece studiul nu se
face doar prin intermediul informaþiilor de bazã din manual, ci
ºi datoritã altor programe ce nu pot fi accesate decât pe astfel de dispozitive. De exemplu, elevii care au jucat un joc
despre matematicã, pe tabletã, ºi-au îmbunãtãþit cu 15% performanþele la ore.
Singura problemã, în cazul ºcolilor de stat, este lipsa
finanþãrii pentru achiziþionare de tablete. Existã însã diverse
companii care sunt dispuse sã doneze sume mari pentru elevi,
ca ºi programul SA 500 Kids, special conceput pentru dotarea
unitãþilor de învãþãmânt de stat cu tehnicã modernã. Prin
intermediul SA500 Kids au fost dotate deja 24 de proiecte de
acest gen, din noiembrie anul trecut.
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„MARCA FUNERIU“
MIRELA DALAIS

Libertatea alegerii ºcolii,
doar clamatã

Despre „realizãrile” lui Daniel Funeriu,
ministrul Educaþiei, Cercetarii, Tineretului ºi
Sportului, aproape cã nu mai este nimic
de comentat. Numai cã „magistrala”
prevedere a Legii Educaþiei Naþionale,
asumatã ºi nu dezbãtutã ºi votatã, referitoare la clasa pregãtitoare îl aduce din
nou în discuþie pe Funeriu. În timp ce oficialii spun cã este o idee bunã, în sensul
ca aceastã clasã pregãtitoare sã se

La clasa pregãtitoare prezenþa va fi
obligatorie, deci se vor pune absenþe, iar
copiii vor învãþa jucându-se. În clasa pregãtitoare vor învãþa copiii care pânã la 31
august 2012 vor avea ºase ani împliniþi sau,
în cazuri speciale, în sensul cã dezvoltarea psihosomaticã le permite, ºi cei care
vor împlini aceastã vârstã pânã la 31
decembrie 2012. Înscrierile se fac potrivit
unui calendar stabilit, disponibil pe site-

organizeze în ºcoli, pãrinþii ºi dascãlii sunt
total împotrivã. ªi chiar pe bunã dreptate.
Numai cã opoziþia lor nu este luatã în seamã (adulþii sunt buni pentru reprezentanþii
statului doar sã plãtascã taxe ºi impozite,
cã altfel oricum nu-i ia nimeni în seamã) ºi
peste tot pe unde apare, când vine
vorba de clasa pregãtitoare, ministrul
Funeriu nu conteneºte sã spunã ce bine
va fi. Dar, haideþi sã facem o trecere în revistã referitor la ce se doreºte cu înfiinþarea clasei pregãtitoare chiar din toamnã,
o datã cu debutul anului ºcolar 2012-2013.

urile inspectoratelor ºcolare, al MECTS sau
direct la ºcoli. ªi în cazul clasei pregãtitoare se respectã procedurile deja cunoscute, în sensul cã fiecare ºcoalã are
arondat un anumit numãr de strãzi. Teoretic se spune cã pãrintele are libertatea
de a-ºi alege ºcoala, dar practic copiii
vor ajunge automat la ºcolile din cartier,
aferente strãzii de domiciliu. Articolul 13,
punctul 4 din Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare ºi în
clasa I pentru anul ºcolar 2012-2013 precizeazã: „În cazul în care solicitã înscrierea

la altã unitate de învãþãmânt decât
ºcoala de circumscripþie, pe lângã documentele menþionate la alin. (3), pãrinþii
depun ºi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în
conformitate cu art. 9 ºi 10“. Adicã, pentru a fi admis la o altã ºcoalã decât cea
de care aparþine cu domiciliul, respectivul copil trebuie sã se afle într-una dintre
urmãtoarele situaþii, care se iau în calcul
chiar în ordinea prezentatã, anume: a)
existenþa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b)
existenþa unui document care dovedeºte
cã este orfan de ambii pãrinþi sau provine
de la o casã de copii; c) existenþa unui
document care dovedeºte cã este orfan
de un pãrinte sau provine dintr-o familie
monoparentalã; d) existenþa unui document care dovedeºte cã unul dintre
pãrinþi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învãþãmânt; e) existenþa unui frate/a unei surori a copilului,
înmatriculat/înmatriculatã în unitatea de
învãþãmânt la care se solicitã înscrierea.
Prevederile din metodologie spun
clar, negru pe alb, cã nu se poate vorbi
de o alegere liberã a ºcolii dorite. Cu alte
cuvinte, dacã pãrinþii au reuºit sã-ºi înscrie
copilul la o grãdiniþã bunã, chiar una privatã ºi care corespundea necesitãþilor
lor, la împlinirea vârstei de 6 ani respectivul micuþ va merge, obligatoriu, la
ºcoala din cartier. Oricum ar fi ajuns aici în
clasa I, dar cu înfiinþarea clasei pregãtitoare în ºcoli ºi nu în grãdiniþe aºa cum ar
fi fost normal, copilul este rupt forþat de
mediul cu care s-a obiºnuit, rupturã
abruptã pentru o vârstã atât de micã. Ca
sã nu mai spunem cã ºi parada declaraþiilor oficialilor MECTS, cum cã va debuta o
adevãratã competiþie între ºcoli, este tot
vorbãrie. Care competiþie? Competiþie
ar fi fost atunci când parinþii ar alerga
cãtre ºcolile care au dotãri corespunzãtoare, profesori de calitate ºi un management serios, deci aceste unitãþi de învãþãmânt s-ar dezvolta ºi chiar s-ar uni cu altele încercând sã le tragã în sus, dupã modelul lor performant. În condiþiile în care
înscrierile în clasa pregãtitoare, fie ele ºi
electronice, se fac folosind acelaºi principiu – al strãzilor arondate, nu mai existã
competiþie.
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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Programele ºcolare,
în aºteptare
Cã totul în sistemul de învãþãmânt
românesc se face dupã ureche o demonstreazã ºi programele ºcolare pentru
copiii care vor intra în clasa pregãtitoare.
Aceste programe nu sunt încã finalizate,
oficialii MECTS rezumându-se sã transmitã
cã pãrinþii vor fi informaþi asupra elementelor importante din program când
vor începe înscrierile, din 5 martie. În principiu, în clasa pregãtitoare copiii îºi vor
dezvolta capacitatea de a comunica,
vor stabili ºi consolida primele contacte
cu numerele ºi literele, vor învãþa sã observe mediul înconjurãtor, sã interacþioneze cu ceilalþi copii ºi cu adulþii prin intermediul jocurilor didactice, activitãþi în
echipã, prin muzicã ºi desen etc. De asemenea, vor avea ºi ore pentru o pregãtire
fizicã armonioasã. Numai cã toate acestea nu sunt noutãþi, ci exact ceea ce se
face ºi acum la grupa pregãtitoare, la
grãdiniþã. Se poate spune cã este doar o
schimbare de denumire, de dragul
schimbãrii, ºi în final va fi doar un iureº fãrã
rost. Pornitã din start fãrã o gândire serioasã ºi o infrastructurã bine pregãtitã – infrastructurã care existã deja la grãdiniþe ºi
unde chiar s-au mai fãcut eforturi pentru
creºterea acesteia – construcþii de noi
grãdiniþe, de exemplu, clasa pregãtitoare
se va dovedi o greºealã. Practic, în loc sã
se fi pãstrat aceste grupe pregãtitoare la
grãdiniþã, se împing artificial copiii la
ºcoalã, doar pentru ca ministrul Funeriu sã
mai facã paradã cu marile sale realizãri în
ale reformãrii învãþãmântului românesc.
Nu trebuie uitat nici faptul cã nu toate
clasele pregãtitoare vor fi organizate în
ºcoli. Unde nu se va putea, acestea vor fi
la grãdiniþã. Talmeº-balmeº!

ªcolile cu clase simultane,
ºi mai stresate
Cã mai marii din educaþie nu prea
gândesc ºi sunt rupþi de realitate o dovedeºte ºi situaþia ºcolilor din micile localitãþi
rurale, unde învãþãmântul primar se face
simultan. Fãrã sã fie lipsitã de umor, o
educatoare îºi exprimã nelãmurirea vizavi
de cum va fi integratã ºi aceastã clasã
pregãtitoare alãturi de celelalte patru
clase – clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a ºi
clasa a IV-a.
„Funcþionez ca educatoare într-o
ºcoalã micã din mediul rural, grupa combinatã, copii cu vârsta de 3-7 ani. Colega
mea, învãþãtoare, predã la învãþãmântul
primar - simultan 4 clase. În condiþiile în
februarie 2012

care, în anul ºcolar 2012-2013, în clasa I vor
intra 5 copii, la clasa pregãtitoare 4, vor fi
simultan cinci clase? Numãrul de copii de
ºase ani nu permite înfiinþarea unei clase
pregãtitoare independente, iar ºcoala
are doar douã sãli - o salã de clasã ºi o salã
de grãdiniþã. Am citit ceva referiri despre
cum se va desfãºura activitatea la clasa
pregãtitoare ºi seamãnã foarte mult cu
ce facem acum la grupa pregãtitoare,
adicã activitate bazatã pe joc, fãrã evaluãri ºi notãri, doar încurajãri sub forma
unor buline colorate (probabil pentru cã
cei responsabili cu inventarea legii nu ºtiu
ca în învãþãmântul preºcolar copiii sunt
evaluaþi la sfârºitul proiectelor tematice ºi
nici cã primesc stimulente). În acest caz
concret din mica noastrã localitate cum
se va proceda? Ce va face învãþãtorul?
Va întinde un preº în faþa sobei dându-le
celor patru copii de 6 ani jucãrii, lipindu-le
ºi gura cu leucoplast pentru a nu bruia
activitatea copiilor din celelalte 4 clase în
sistemul simultan? Ce vor face acele educatoare ce au terminat liceul pedagogic
ºi au ca singurã specializare „educatoare“
ºi mai funcþioneazã ºi în mediul rural unde
copiii sunt puþini ºi se adunã toate vârstele
pentru a se încropi o grupã? Acum, plecând douã categorii de vârstã, rãmân
sub efectiv. Înseamnã cã se desfiinþeazã
grãdiniþa? Ce se întâmplã cu ceilalþi copii
sub 6 ani din localitate, în cazul acesta
unde vor fi înscriºi, cine se va ocupa de
educaþia lor? Concluzia este cã educatoarele vor cãdea „pe capete“, în mediul rural nu vor mai exista grãdiniþe, iar
copiii de la þarã nu mai au aceleaºi drepturi cu copiii de la oraº, fiind vãduviþi de
orice brumã de educaþie!”, se întreabã

pe bunã dreptate ºi concluzioneazã pertinent o doamnã învãþãtoare.

Lipsã de comunicare
ºi mister total
Cã dascãlii nu ºtiu deloc ce ºi cum va
fi cu aceastã mult trâmbiþatã clasã pregãtitoare este o certitudine. ªi dovadã
stau ºi dialogurile dintre cadrele didactice, care sunt nãucite ºi nu au habar de
ce va fi.
„Eu am fost educatoare vreme de
opt ani, iar acum sunt învãþãtoare. Trãiesc
ºi predau într-unul din cele mai mari oraºe
ale României ºi se presupune cã mãcar
cei din oraºele mari ar trebui sã fie mai
informaþi. Am pãstrat legãtura cu multe
educatoare, suntem prietene ºi discutãm
mult. La ºcoalã am, de asemenea, multe
colege poate chiar mai informate decât
mine. ªi nimeni, dar absolut nimeni, nu ºtie
nimic. Toatã lumea presupune, îºi dã cu
pãrerea, ghiceºte, dã în cãrþi, mai prinde
câte o veste de prin ziar sau de la TV, ºi
cam atât. Cu toþii suntem în ceaþã. ªi
rãzboiul deja a început. Educatoarele nu
vor sã renunþe la copiii pe care i-au
pregãtit atâþia ani, când în sfârºit culeg ºi
ele roadele muncii lor (sã nu mai punem
ºi motivul scãderii numãrului de copii).
Învãþãtoarele nu vor acei copii pentru cã
nu doresc sã lucreze cu vârste atât de
mici. Gândiþi-vã cã ai un an clasa a IV-a
ºi apoi treci la clasa pregãtitoare. E ºocant! ªi în plus, nu au nici loc pentru ei.
Sunt atâtea întrebãri pe care le tot învârtim între noi ºi nimeni nu se îndurã sã ne
lumineze odatã“, se plânge o învãþãtoare,
evident ºi cu umorul de rigoare. 
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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, 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. 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
 Asigurãri de grup (de viaþã, medicale)
 Alternative de petrecere a timpului liber
 Bilete de odihnã ºi tratament în þarã ºi în strãinãtate
 Abonamente preferenþiale în reþeaua Orange (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“. Materialele publicate se puncteazã în cadrul portofoliului personal!
 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!
CONDUCEREA OPERATIVÃ 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,
preºedinþi executivi, vicepreºedinþi ºi
secretarul general.

VICEPREªEDINÞI:
Maria Zvarici - Departament Învãþãmânt Preºcolar ºi Primar

Constantin CIOSU – Preºedinte

Vasile Pistriþu - Departament Învãþãmânt Gimnazial

Horia SIMASCHIEVICI – preºedinte executiv departament universitar

Simina Croitoru - Departament Învãþãmânt Liceal

Teodor FÎRÞONEA – preºedinte executiv departament preuniversitar

Florin Dobrescu - Departament Învãþãmânt Tehnic ºi de Transporturi

Ioan DRÃGAN – Secretar general

Stela Ciocea - Departament Învãþãmânt Special ºi Protecþia Copilului
Marian Uþã - Departamentul Dezvoltare-Promovare Instituþionalã

ALEGE FEN ªI NU VEI REGRETA!
www.FEN.ro

