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ACTUALITATE

COD DE ETICÃ PENTRU
ÎNVÃÞÃMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului lanseazã în dezbatere
publicã proiectul Codului de Eticã pentru învãþãmântul preuniversitar, elaborat
în baza Art. 10 ºi a Art. 16 din OM nr.5.550/2011 de aprobare a Regulamentului
de organizare ºi funcþionare a Consiliului naþional de eticã din învãþãmântul
preuniversitar. Proiectul a fost elaborat de Consiliul naþional de eticã din învãþãmântul preuniversitar ºi înaintat Ministerului Educaþiei spre dezbatere publicã ºi
adoptare. MECTS asigurã, astfel, platforma pentru dezbaterea publicã a
Codului de eticã pentru învãþãmântul preuniversitar.
Timp de 30 de zile de la publicarea acestuia pe site-ul instituþiei (12.04.2012 12.05.2012), pot fi trimise sugestiile sau observaþiile la adresa de e-mail: coddeetica@medu.edu.ro. Propunerile vor fi analizate de cãtre membrii Consiliului naþional de eticã. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului mulþumeºte
membrilor Consiliului naþional de eticã pentru efortul depus în elaborarea proiectului ºi încurajeazã societatea civilã sã facã observaþiile necesare pentru
îmbunãtãþirea proiectului.
Menþionãm cã, potrivit OM nr. 5.550/2011 de aprobare a Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a Consiliului naþional de eticã din învãþãmântul preuniversitar, în data de 13 februarie 2012 s-a constituit Consiliul naþional de eticã care,
în termen de 60 de zile, a elaborat ºi trimis cãtre Ministerul Educaþiei proiectul
Codului de eticã pentru învãþãmântul preuniversitar. 

BACALAUREATUL OLIMPICILOR
Sesiunea specialã a Examenului de bacalaureat pentru absolvenþii de liceu
participanþi la loturile naþionale lãrgite, ce se pregãtesc pentru olimpiadele ºi
concursurile internaþionale, va avea loc între 19 mai ºi 1 iunie.
Potrivit ordinului publicat pe site-ul MECTS, locaþiile centrelor unde va fi
susþinut Bacalaureatul special ºi modalitatea de repartiþie a candidaþilor în cele
douã centre de examen vor fi stabilite de Comisia judeþeanã de Bacalaureat
a Inspectoratului ªcolar al Judeþului Bacãu.
Candidaþii la sesiunea specialã se vor putea înscrie în zilele de 19 ºi 20 mai.
Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã proba A va avea loc în 21 ºi 22 mai, evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba maternã - proba B în 21 ºi 22 mai, cea a competenþelor digitale - proba D în zilele de 23 ºi 24 mai.
Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã
- proba C în 24 ºi 25 mai, proba scrisã la Limba ºi literatura românã - proba E)
a) - proba scrisã în data de 28 mai, proba obligatorie a profilului - proba E) c) proba scrisã va fi susþinutã în 29 mai, iar proba la alegere a profilului ºi specializãrii - proba E) d) - proba scrisã în 30 mai.
Elevii aparþinând minoritãþilor naþionale vor susþine proba scrisã la limba ºi literatura maternã în 31 mai, iar afiºarea ºi depunerea contestaþiilor, în aceeaºi zi.
Rezolvarea ºi afiºarea rezultatelor finale se va face în data de 1 iunie, precizeazã MECTS 
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DOUÃ MEDALII LA
OLIMPIADA DE ªTIINÞE A
UNIUNII EUROPENE
La a treia participare la Olimpiada de ªtiinþe
a Uniunii Europene (EUSO), competiþie cu caracter interdisciplinar pe echipe, elevii români
au obþinut o medalie de aur ºi una de argint.
Cei ºase laureaþi sunt urmãtorii: Andreea
Maria Filip ºi Ana-Cãtãlina Miriºescu (ambele de
la Liceul de Informaticã Bucureºti), respectiv
Marian Adrian Radu (Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti“ din Craiova) - medaliaþi cu aur, Teodora Telecan (Colegiul Naþional de Informaticã
„Onisifor Ghibu“ din Cluj-Napoca), Cristian Zaharia (Colegiul Naþional de Informaticã „Tudor
Vianu“ din Bucureºti) ºi Klaus Andreas Ludescher
(Colegiul Naþional „C.D. Loga“ din Timiºoara).
Olimpiada de ªtiinþe a Uniunii Europene,
aflatã anul acesta la a X-a ediþie, s-a desfãºurat în Lituania (Vilnius), în perioada 21-29 aprilie
2012, ºi a reunit 44 de echipe din 22 de state
membre ale Uniunii Europene. Conform regulamentului, o þarã poate înscrie douã echipe
formate din câte trei elevi, care susþin douã
probe practice la trei discipline - biologie,
chimie ºi fizicã - punctele de la fiecare experiment cumulându-se pentru echipã.
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SUB LUPÃ

UN NOU GUVERN,
O NOUÃ SPERANÞÃ... SAU NU?!
CONSTANTIN CIOSU
De câteva zile vedem la televizor cum
se coace o nouã coaliþie ºi un nou Executiv. S-a lãsat în urmã totul. Bãsescu l-a
desemnat premier pe Ponta, în condiþiile
în care se jura mai ieri cã nu o va face
niciodatã, iar Ponta a acceptat învestitura, uitând de declaraþia potrivit cãreia nu
va accepta sã fie numit prim-ministru de
cãtre Preºedintele Bãsescu. Politica dâmboviþeanã a mai sfidat, încã o datã, orice
raþiune. ªi uita aºa, avem un nou Executiv
ºi o nouã majoritate la fel de instabilã ca
cea de pânã acum alcãtuitã din cei
care asiguraserã majoritatea PD-L-istã,
dar ºi din parlamentarii care, timp de ani
buni, au supt de la vaca portocalie, pentru ca acum sã spunã cã, de fapt, vaca
a fost stearpã. Vorbim aici de parlamentarii care au ridicat mâna la comanda
coaliþiei de guvernare, lovind în cei cãrora le promiseserã marea cu sarea ºi care
acum încearcã sã stoarcã lacrimile electoratului, povestidu-le cât au suferit în
barca puterii. Culmea este cã sperã sã fie
ºi crezuþi, pentru a mai obþine încã o datã
voturile celor pe care i-au minþit. Parlamentari care s-au aflat la început de
mai 2012

mandat în PSD ºi PNL ºi care au preferat sã
coboare la „prima“ pentru a urca în autobuzul portocaliu, au sãrit din mers împreunã cu alþi PD-L-iºti înainte de a ajunge la
ultima staþie. Acum fac autostopul, în
speranþa cã vor mai avea ºi ei un loc prin
autocarul USL-ist. ªi uite aºa, constatãm
câtã dreptate a avut cel care a spus cã
politica e cea mai mare prostituatã.
Iar noi, „confuzionaþi“ de ceea ce ni
se întâmplã, am ajuns în poziþia cetãþeanului turmentat ºi deja ne tot întrebãm: Noi
cu cine votãm? Cu cei care ne-au promis ºi
nu s-au þinut de cuvânt sau cu cei care ne
promit ºi e posibil sã nu se þinã de cuvânt?
Ce ne-au dat cei de pânã acum?
Ne-au dat o lege de majorare a salariilor,
care nu s-a respectat niciodatã; ne-au
tãiat 25% din salariu doar pentru a avea
ei bani de investiþii portocalii; ne-au mai
dat niºte zile de concediu fãrã platã ºi neau împuþinat, pentru cã ei considerau cã
suntem prea mulþi; ne-au bãgat pe gât o
lege a Educaþiei, care ne-a strâns laþul în
jurul gâtului; Ne-au mai dat ºi altele, toate
însã otrãvite.
Ce ne promit cei ce stau sã vinã? Cã
ne dau ce ne-au luat ceilalþi ºi încã ceva
peste. Problema este cã, mai mult ca

sigur, vor ajunge la concluzia pe care neo vor comunica cu lacrimi în ochi cã nu
sunt bani, cã moºtenirea a fost dezastruoasã ºi cã vor face tot posibilul ca în urmãtorii ani, dacã îi votãm, sã ne rezolve.
Acum depinde cum ne vor rezolva. Cã
de rezolvãrile de pânã acum suntem sãtui.
Problemele mari ale românilor rãmân
însã aroganþa, arivismul ºi fãþãrnicia. Acestea trei le vedem în fiecare zi la polticienii
care, fãrã niciun fel de jenã, apar pe posturi plângând de mila poporului, iar în
spatele ecranului îºi umplu buzunarele cu
tot ce pot. Pânã una alta românului de
rând nu îi rãmâne decât sã viseze cã va fi
european, cã îi va dispãrea de pe chip
încrâncenarea ºi grija zilei de mâine, cã
se va bucura de ceea ce îl înconjoarã,
cã se va inventa un detergent atât de
puternic, care sã spele mizeria de care
s-au acoperit în aceºti 20 de ani toþi politicienii, cã nu vor mai avea parte de
prim-miniºtri marionete sau de miniºtri
aduºi de pe cine ºtie unde pentru a conduce domenii de care nu au habar, cã
vor avea un adevãrat preºedinte al tuturor românilor, cã cineva va oferi schimbarea mult doritã pentru a trãi într-o þarã
ca „afarã“. 
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MARE ESTE, DOAMNE,
GRÃDINA TA SINDICALÃ!
VRÂND SÃ LOVEASCÃ ÎN SINDICATUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAÞI,
SINDICATUL EDUCAÞIA ÎªI PRIVEAZÃ PROPRIII MEMBRI DE UNELE AVANTAJE FINANCIARE ªI
CERE ANULAREA CCM DE LA UN LICEU DE PRESTIGIU DIN GALAÞI
BOGDAN NISTOR
Mai mulþi membrii ai Sindicatului
„Educaþia” din Galaþi, în frunte cu de
acum arhi-cunoscutul Adrian Andrãºescu,
au considerat cã-i bine sã-ºi dea singuri la
„gioale” – cum se spune - ºi au înaintat în
instanþã o contestaþie în anulare a Contractului Colectiv de Muncã discutat ºi
asumat de toate pãrþile la Colegiul Tehnic
„Radu Negru” din Galaþi. Aºa cum ne-a
obiºnuit, Adrian Andrãºescu devine din
nou duºmanul numãrul 1 al profesorilor
care, în condiþiile unor venituri ºi-aºa foarte
mici, reuºiserã sã obþinã câteva avantaje
destul de bune. Liderul pensionar de mai
bine de doi ani, care nu se dã deloc
deoparte sã lase locul unor persoane cu
viziuni mai largi, a observat cã în acest
contract de muncã sunt câteva clauze
care nu sunt în conformitate cu legislaþia
în vigoare. Ceea ce am dedus noi, dupã
ce am citit nemulþumirile lui, este faptul cã
Adrian Andrãºescu este complet pe dinafarã la capitolul „Cunoaºterea legislaþiei”,
de unde am tras douã concluzii: ori nu
vrea sã se informeze ºi se aruncã în lupta
sindicalã doar de dragul de a fi vãzut de
puþinii lui membri în mijlocul acþiunii, ori o
face intenþionat în nostalgia anilor „frumoºi” de dinainte de 1989.

Revenind la contestaþie, vom enumera pe scurt capitolele la care face
referire Andrãºescu. Vorbim despre acordarea celor cinci salarii în cazul decesului
unui membru de sindicat, despre prima
de instalare, acordatã cadrelor didactice
o singurã datã în primii cinci ani de activitate (primã în cuantumul unui salariu
brut impozabil), dar ºi despre direcþionarea a 30% din veniturile extrabugetare ale
ºcolilor cãtre un fond din care sã poatã fi
recompensaþi salariaþii din învãþãmânt. De
asemenea, Adrian Andrãºescu este foarte
supãrat pe faptul cã Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar a obþinut pentru salariaþii unitãþii ºi dreptul de a beneficia de
ºase cãlãtorii gratuite cu mijloace de transport aparþinând Cãilor Ferate Române.
Le vom demonta pe rând, dovedind
astfel cã Adrian Andrãºescu a fãcut
aceastã contestaþie dupã ce a visat probabil urât într-o noapte, nu dupã ce a
analizat cu atenþie toatã legislaþia în vigoare.
Cele cinci salarii care trebuie sã ajungã la familiile membrilor decedaþi erau prevãzute în legea 284/2010. Pentru a fi siguri
cã nu se încalcã legislaþia în vigoare, la
fiecare astfel de drept obþinut, pãrþile
care au negociat contractul au trecut în
dreptul lui „se acordã în condiþiile legii”.

ªi în cazul „treimii” din veniturile extrabugetare, care ar trebui sã fie folositã
pentru stimularea ºi recompensarea unor
profesori cu performanþe, totul este legal.
O spune chiar Legea Educaþiei Naþionale
– 1/2011 – la articolul 108, al. 1, 2. „Consiliile de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt hotãrãsc destinaþia veniturilor extrabugetare, iar legea 63/2011 prevede în
anexa II (metodologii de calcul al salariilor)
cã 30% din veniturile extrabugetare pot fi
utilizate pentru acordarea de stimulente ºi
ajutoare personalului din învãþãmânt.
Prima de instalare, care are clar un rol
încurajator pentru cei care se încumetã
sã intre într-un sistem greu încercat în
ultimii ani, este ºi ea prevãzutã în HG
281/1993, la articolul 24 ºi, de asemenea,
este trecutã ºi în statul de funcþiuni. În fine,
cele ºase cãlãtorii cu trenul, de care beneficiazã toþi bugetarii, sunt ºi ele stipulate în Legea 283/2011, privind salarizarea bugetarilor, dar tragem concluzia
cã domnului Andrãºescu nu prea-i
place sã se plimbe prin þarã, ci stã ºi
cautã tot felul de intrigi pentru a intra în
conflict cu Sindicatul Învãþãmântului
Preuniversitar.
„Este un demers care se îndreaptã
împotriva angajaþilor din aceastã unitate
ºcolarã, deci, chiar ºi împotriva propriilor
membri de sindicat. Este un demers pe
care noi nu-l înþelegem. Dar, de la domnul
Andrãºescu, ne putem aºtepta la orice.
Dânsul ne-a contestat încã de la început
reprezentativitatea în mai multe unitãþi de
învãþãmânt. A depus o plângere chiar ºi
la Inspectoratul Teritorial de Muncã
Galaþi, care i-a rãspuns cã totul este conform legii. Mai mult, contractul de muncã
de la Liceul Radu Negru este înregistrat la
ITM, deci nu se poate pune problema
legalitãþii lui”, spune preºedinele executiv
al SIP Galaþi, Lidia Antoniu.
Cele douã pãrþi au avut deja un prim
termen în instanþã. Conducerea SIP este
optimistã ºi sperã sã termine repede cu
acest proces în care are cele mai multe
ºanse sã câºtige. 
www.SCOALAROMANEASCA.ro

OPINII

DESPRE ªCOALA ALTFEL
PROF. MONICA ªULEA DAMIAN
Personal m-aº bucura sã gãsesc aici, la
rubrica Opinii, niºte pãreri sincere despre
tot ce a reuºit sã producã sãptãmâna 2-6
aprilie. Am sperat cã sãptãmâna amintitã
ne va oferi nouã, profesorilor, elevilor dar ºi
pãrinþilor un alt elan, mai ales cã pãstrez
încã vie amintirea propriilor ani de liceu,
destul de anoºti, cu mici variaþiuni în desfãºurarea lor.
Lucrez într-un liceu bun, dar sunt dirigintã la o clasã destul de numeroasã, 32
de boboci, aºa cã am aºteptat sãptãmâna respectivã ºi cu oarecare temeri.
Ziua de luni a început destul de prost,
mult efort din partea mea, puþin interes
din partea elevilor. În vederea unei dezbateri pe tema ºcolii pe care ºi-ar dori
s-o gãseascã atunci când vin la ºcoalã,
am cãrat de acasã toatã aparatura necesarã, inclusiv prelungitoare. Nici nu
m-am gândit cã vor privi cu atâta indiferenþã o temã ce-i intereseazã în mod
direct. Evident cã au fost ºi excepþii, tineri
care urmãriserã deja emisiunea România,
te iubesc! ºi reportajul cu privire la starea
învãþãmântului românesc, însã au fost ºi
elevi care au pus capul pe bancã ºi s-au
visat probabil într-o ºcoalã altfel. Având
32 de elevi, este absurd sã spun cã tuturor am reuºit sã le captez atenþia. Unora
le-a fost de-a dreptul lene sã-ºi caute alte
activitãþi, unde, probabil, s-ar fi integrat
mai bine. Noroc cã, spre sfârºitul programului am reuºit sã adunãm un fond de
carte pentru niºte copii ºi am gãtit o
salatã de fructe, ca sã mai îndulceascã
gustul amar al eºecului.
La sfârºitul zilei am primit ºi rãspunsuri la
mai 2012

întrebãri care începuserã sã mã frãmânte. Cãutam sã înþeleg unde anume greºisem, când am început sã primesc telefoane de la pãrinþii unora din elevii care
au dormit cu capul pe bancã. Îmi cereau sã le învoiesc odraslele, fiindcã au
tot felul de planuri absolut importante în
zilele urmãtoare, cu excepþia zilei de
excursie.
Acest aspect m-a convins cã am pornit la drum cu stângul, fiindcã pânã ºi
metodologia ce reglementeazã maniera
de implementare a „ªcolii altfel” a scos din
ecuaþie o componentã mai importantã
decât profesorul ºi elevul, respectiv pãrintele. Majoritatea pãrinþilor ºcoliþi într-un sistem rigid au privit cu ochi neºtiutor aceastã
reformare mult prea sumar promovatã în
rândul lor. În condiþiile în care mulþi au ales
ºcoala în ideea cã fiica/ fiul îl va avea ca
profesor pe cel mai de temut profesor cu
care ei au studiat, mulþi au vãzut în
aceastã sãptãmânã una de vacanþã sau
de maimuþãrealã inutilã, fiindcã scopurile,
obiectivele unei astfel de sãptãmâni le-au
rãmas neclare. De educarea lor în spiritul
unui sãptãmâni de felul acesta nu s-a mai
ocupat nimeni, iar atunci când pãrintele
transmite semnale negative copilului, e
dificil pentru profesor sã schimbe ceva ºi
aceastã problemã nu a luat-o nimeni în
calcul.
Cât priveºte celelalte zile ale sãptãmânii, lucrurile au reuºit oarecum sã
intre pe un fãgaº normal. Am avut parte
de ajutorul unor pãrinþi. Cã a fost vorba
de o simplã ieºire în aer liber sau o adevãratã lecþie de prim ajutor, faptul cã
iniþiativa implicãrii le-a aparþinut în totalitate pãrinþilor rãmâne un câºtig, dacã ne

gândim cã, cel mai adesea, ne confruntãm cu pãrinþi care nici nu dau pe la
ºcoalã.. Pe unii dintre ei i-am vãzut ieºind
în faþa copiilor la scara blocului ºi a contat la fel de mult, fiindcã atitudinea lor a
fost ºi va rãmâne cea care va da tonul.
Dacã elevul spune NU în anumite
cazuri, trebuie sã nu pierdem din vedere
cã refuzul, de cele mai multe ori, vine ºi
din partea pãrintelui.
Când le-am cerut sã aducã de
acasã o carte cititã, pe care sã o doneze
copiilor unei fundaþii, i-am rugat sã le spunã colegilor cine i-a îndemnat sã citeascã
respectiva carte. În unanimitate, rãspunsul
a fost: mama! ( nu învãþãtoarea, profesoara de românã, prietenii etc...) Tot mame
m-au sunat ºi pe mine sã-ºi învoiascã
copiii, deci nu e greu sã tragem niºte concluzii.
Nu pot sã nu mã leg de ultimul articol
din Anexa la ordinul ministrului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului cu privire
la ªcoala altfel, care solicitã un raport
referitor la relevanþa ºi valoarea formativã
a activitãþilor desfãºurate, evidenþiind
nivelul interesului manifestat de elevi ºi
cadre didactice. Pãrinþii sunt invitaþi doar
sã prezinte puncte de vedere asupra
activitãþilor derulate. Este suficientã o simplã consultare? Oare dezinteresul manifestat de aceºtia nu este un impediment în
calea reuºitei? Cred cã cei de la minister,
extrem de calculaþi când vine vorba de
salariile noastre, deci tari în analize SWOT,
ar fi trebuit sã-l fi vãzut ca pe o ameninþare.
Oare ce concluzii vor trage cu privire
la absenþele acumulate în aceastã sãptãmânã? 
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„MIHAI EMINESCU MULTICULTURALITATE ªI MULTILINGVISM“

PROFESOR,
COORDONATOR PROIECT,
PROF. SIMION MIHAELA
PROF. PANÞICÃ GEORGE
Într-o societate în plin proces al globalizãrii, perpetuarea valorilor care construiesc identitatea culturalã ºi naþionalã a
unui popor este imperativã. Menirea ºcolii
este legatã de acest deziderat identitar.
Cadrele didactice ale ªcolii cu clasele I-VIII Timboeºti, conºtientizând
aceste nevoi ale societãþii actuale - având în vedere personalitatea polivalentã ºi universalã
a lui Mihai Eminescu - au gândit
o sumã de activitãþi culturalartistice, numite generic „Mihai
Eminescu, multiculturalitate ºi
multilingvism” vizând ca obiectiv principal, motivarea elevilor
în demersul de receptare ºi promovare a literaturii, a unor
operã originale ºi valoroase.
Prima etapã a fost gândirea unor activitãþi concrete ºi
eficiente la nivelul ªcolii cu clasele I-VIII
Timboeºti ºi lansarea invitaþiei cãtre ºcoli
de a deveni parteneri ºi de a desfãºura
un schimb de experienþã eficient atât
pentru elevi, cât ºi pentru cadrele didactice. Invitaþia a mai fost lansatã ºi cadrelor
didactice din þarã, prin postarea proiectului pe www.didactic.ro. Au rãspuns
prompt invitaþiei Grupul ªcolar „Grigore
Gheba” Dumitreºti, ªcoalã cu clasele I-VIII,

ªcoalã „ªtefan cel Mare”, Suraia.
La data de 30 noiembrie 2011, a avut
loc prima întâlnire a comitetului de lucru
pentru întocmirea documentaþiei, la
Grupul ªcolar „Grigore Gheba” Dumitreºti, prilej cu care s-au stabilit responsabilii de activitãþi pentru fiecare ºcoalã
partenerã, graficul întâlnirilor ºi tematica
acestora astfel: în luna ianuarie, activitatea „Mihai Eminescu multiculturalitate ºi
multilingvism” la ªcoala cu clasele I-VIII

Timboeºti, luna februarie „I. L. Caragialeieri ºi astazi” la ªcoalã cu clasele I-VIII
Slimnic, luna martie „A.S. Exupéry” la Grupul ªcolar „Grigore Gheba” Dumitreºti,
luna aprilie „Ion Creangã bucuriile copilãriei” la Grupul ªcolar „Grigore Gheba”
Dumitreºti, luna mai „Emil Gârleanu” la
ªcoalã „ªtefan cel Mare” Suraia, iar în
luna iunie proiectul se va încheia cu o
excursie la Ipoteºti Botoºani, la care vor

participa toþi elevii ºi cadrele didactice
implicate în proiect.
Prima activitate desfãºuratã la ªcoala
cu clasele I-VIII Timboeºti s-a bucurat de
un real succes. Activitãþile organizate au
constat în realizarea a douã concursuri:
„Mihai Eminescu prin ochii de copil” concurs de creaþie literarã ºi plasticã, cu participare la nivel naþional din 15 judeþe ºi
concursul „Dor de Eminescu”- concurs de
recitare ºi interpretare la care au participat aproximativ 90 de elevi de la ºcolile
partenere, dar ºi de la ªcoala cu clasele
I-VIII „Smaranda Brãescu” judeþul Galaþi.
Cadrele didactice de la ªcoala Tîmboeºti: Pleºea Elena, Antonache Corina,
Barbu Daniela ºi Oancea Elena au realizat activitãþi diverse – dans tematic, recitãri ºi cântece pe teme eminesciene, colaje în limba românã ºi în limba francezã.
Premianþii au primit diplome ºi premii
acordate de cãtre sponsorii oficiali.
A doua activitate s-a desfãþurat la
ªcoala cu clasele I-VIII Slimnic, pe data
de 25 februarie 2012, iar tema a fost “I. L.
Caragiale contemporan ieri ºi azi”, prilej
cu care au fost prezentate diverse materiale realizate de profesorii îndrumãtori, în
cadrul cercului de lecturã “Junimea”, iar
doamna învãþãtoare Guþu Aurica a prezentat sceneta “Trimful talentului” cu elevii clasei a III-a. Doamnele învãþãtoare: Rãdulescu
Paula, Mihãlceanu Mariana ºi
Neagu Maria împreunã cu elevii claselor I, a II-a ºi a IV-a au
prezentat invitaþilor o expoziþie
de desene cu secvenþe din
schiþele lui Caragiale.
A treia activitate a avut loc
la Grupul ªcolar “Grigore
Gheba” Dumitreºti, pe data de
24 martie 2012, iar tema a fost
“A. S. Exupéry”. În cadrul acestei activitãþi s-a susþinut concursul francofon “Voulez-vous être de note
10?”, iar elevii au fost îndrumaþi de doamnele profesoare Bodoc Maria, Fifere Dobriþa,
Bercaru Virginia ºi Dragomir Mariana.
Încheierea activitãþilor se va realiza
printr-o excursie la Ipoteºti, prilej cu care
vor fi înmânate adeverinþele de participare
ºi îndrumare a elevilor, tuturor cadrelor
didactice, de cãtre coordonatorul proiectului, profesorul Panþicã George. 
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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Investeºte în oameni!
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritarã 3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenþie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor ºi încurajarea iniþiativelor partenerilor sociali ºi societãþii civile”
Organizaþia sindicalã în învãþãmântul preuniversitar – succes prin parteneriat social ºi capital uman performant
Beneficiar: Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi
Contract POSDRU/93/3.3/S/54001

SINDICATUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
GALAÞI PROPUNE REALIZAREA UNUI MAI BUN
DIALOG ªCOALÃ - SINDICAT - AUTORITATE LOCALÃ
Odatã cu încheierea ultimelor douã
workshop-uri inter-regionale: Galaþi
19.11.2011 ºi Sibiu 30.03.2012, în cadrul carora s-au evidenþiat ºi dezbãtut aspecte
privind descentralizarea administrativ –
financiarã ºi creºterea performanþelor
unitãþilor de învãþãmânt prin reconsiderarea parteneriatului social ºi al managementului educaþional, proiectul se apropie cu încã un pas de atingerea obiectivelor propuse la începutul perioadei de
implementare. Concret, se doreºte dezvoltarea capacitãþii organizaþiilor sindicale din învãþãmântul preuniversitar de a
derula activitãþi comune, în sistem partenerial, cu unitãþile de învãþãmânt ºi autoritãþile locale.
Participanþii la workshop-uri au conturat câteva cerinþe pe care fiecare dintre
partenerii sociali ar trebui sã le respecte.
Astfel, autoritãþile locale ar trebui sã fie
implicate mult mai activ în funcþionarea ºi
dezvoltarea serviciului educaþional, dar ºi
la nivelul ºcolilor este necesarã asumarea
deciziilor privind calitatea procesului
instructiv-educativ. Însã, cel mai important în momentul de faþã este crearea ºi
existenþa permanentã a unor canale de
comunicare între toþi membrii implicaþi,
pentru a combate eventualele deficienþe
din sistemul informaþional ºi pentru a elimina barierele ce pot îngreuna colaborarea
celor trei instituþii. De aceea, una din activitaþile vizate de proiect constã în proiectarea, realizarea, pilotarea ºi apoi lansarea
în utilizare a unei platforme de comunicare
electronicã, prin care sã devinã accesibile personalului didactic ºi reprezentanþilor autoritãþilor locale resurse de informare
ºi servicii de consultanþã de tip digital.
Pentru realizarea reformei în învãþãmânt, care presupune tranziþia de la sismai 2012

temul de funcþionare tradiþional la cel
descentralizat, se urmãreºte transferul responsabilitãþilor decizionale ºi financiare
cãtre unitãþile de învãþãmânt ºi comunitãþile locale. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de implicarea activã
a reprezentanþilor societãþii civile – ONGuri, asociaþii profesionale, parteneri sociali. În acest fel, deciziile luate vor fi concordante ºi favorabile beneficiarilor serviciului public de educaþie.
Pentru a susþine procesul descentralizãrii, este imperativã formarea specificã
a personalului managerial, prin iniþierea
acestuia în privinþa tehnicilor specifice de
planificare ºi analizã, pe fondul conºtientizãrii ºi aderãrii la o culturã organizaþion-

alã puternicã. Din punct de vedere financiar, se doreºte ca unitãþile de învãþãmânt ºi autoritãþile locale sã deþinã libertate deplinã în modul de alocare a fondurilor pentru învãþãmânt. Fondurile ar
trebui, sã poatã fi transferate între capitolele bugetului fãrã a þine seama de
sursa finanþãrii.
Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi este beneficiarul Proiectului
„Organizaþia sindicalã în învãþãmântul
preuniversitar – succes prin parteneriat social ºi capital uman performant” POSDRU/93/3.3/S/54001, proiect cofinanþat
din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013. 
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EXAMENE LA SFÂRªIT DE CICLU ªCOLAR
MIRELA DALAIS
Aºa cum este regula, elevii claselor a
VIII-a ºi a XII-a trebuie sã susþinã examen la
finalul ciclului ºcolar ºi abia dupã aceea
se pot bucura de vacanþa de varã. Primii
care vor intra în focul examenelor sunt elevii claselor a VIII-a, urmaþi apoi de colegii
lor mai mari, cei care vor încheia clasa a
XII-a ºi vor pãrãsi bãncile liceului, intrând
într-o altã etapã a vieþii lor.

Teste de aptitudini sau de
verificare a cunoºtinþelor de
limbã modernã sau maternã
Primele emoþii le vor încerca elevii de
clasa a VIII-a care vor sã continue studiile
la un liceu vocaþional sau la clasele bilingve,
unde admiterea se face nu doar pe baza
mediei generale de admitere, ci importantã este ºi nota obþinutã la testele de
aptitudini sau de limbã. Testele de aptitudini sau de verificare a cunoºtinþelor de
limbã modernã sau maternã se vor desfãºura potrivit urmãtorului calendar: • 24
mai - eliberarea anexelor fiºelor de înscriere pentru elevii sau absolvenþii care doresc sã participe la probe de aptitudini/ la
probe de verificare a cunoºtinþelor de
limbã modernã sau maternã; • 28-30 mai
- înscrierea pentru probele de aptitudini/pentru probele de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã sau maternã; •
31 mai -2 iunie - desfãºurarea probelor de
aptitudini/ probelor de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã sau maternã; •
5 iunie - afiºarea rezultatelor la probele de
aptitudini/afiºarea rezultatelor la probele
de verificare a cunoºtinþelor de limbã
modernã sau maternã. Depunerea contestaþiilor la probele de aptitudini/de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã
sau maternã, acolo unde metodologia
permite acest lucru; • 6 iunie - afiºarea
rezultatelor finale, în urma contestaþiilor la
probele de aptitudini/probelor de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã
sau maternã. Transmiterea, în format electronic ºi în scris, cãtre comisia de admitere
judeþeanã/a municipiului Bucureºti, a listei
candidaþilor declaraþi admiºi la probele
de aptitudini/de verificare a cunoºtinþelor
de limbã modernã sau maternã; • 11 iunie
- depunerea de cãtre candidaþii care au
participat la probele de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã sau maternã a
anexelor fiºelor de înscriere la unitãþile de
învãþãmânt gimnazial absolvite.

Calendar evaluare naþionalã
La scurt timp dupã ce vor încheia cursurile, pe 15 iunie, absolvenþii de clasa a VIIIa vor fi cu adevãrat copleºiþi de emoþii. O
datã la evaluarea naþionalã ºi apoi la
admiterea în liceu. Evaluarea naþionalã
pentru absolvenþii ciclului gimnazial, deci
cei care încheie clasa a VIII-a, se va susþine
dupã aceeaºi metodologie ca cea de
anul trecut, fiind valabile aceleaºi discipline ºi programe. Evaluarea naþionalã va
avea loc dupã urmãtorul calendar: • 15
iunie - încheierea cursurilor pentru clasa a
VIII-a; • între 18 ºi 20 iunie - înscrierea la
Evaluarea Naþionalã; • 25 iunie – proba
scrisã la Limba ºi literatura românã; • 26
iunie – proba scrisã la Limba ºi literatura
maternã, probã susþinutã doar de cãtre
elevii care au studiat într-una din limbile
minoritãþilor naþionale; • 27 iunie – proba
scrisã la Matematicã; • 29 iunie - afiºarea
rezultatelor (pânã la ora 14) ºi apoi depunerea contestaþiilor de cãtre cei nemulþumiþi de notele primite (între orele 14-18); •
între 30 iunie ºi 1 iulie - rezolvarea contestaþiilor; • 2 iulie - afiºarea rezultatelor finale
dupã contestaþii. ªi cum toate sãlile de
examinare trebuie dotate cu aparaturã
de supraveghere video, aºa cum stipuleazã ordinul ministrului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, candidaþii trebuie sã
fie atenþi sã nu încerce sã copieze, în caz
contrar riscând sã primeascã nota 1 ºi deci
sã-ºi ia adio anul acesta de la evaluarea
naþionalã. Imediat ce au terminat de susþinut evaluarea naþionalã, absolvenþii de gimnaziu trebuie sã fie foarte atenþi cum îºi vor
completa fiºa de admitere, în sensul sã îºi
exprime opþiuni suficiente.

Mai multe opþiuni pe fiºa de
înscriere la liceu
Chiar dacã pãrinþii s-au obiºnuit, în sensul cã au vãzut din experienþa admiterilor
trecute cât de important este ca pe fiºa
de admitere sã se regãseascã tot mai
multe opþiuni exprimate, subliniem încã o
datã importanþa acestei etape. Îndeosebi, elevii cu note mari cred în mod greºit cã
nu au nevoie de prea multe opþiuni. „Noi
recomandãm pãrinþilor sã scrie cel puþin
100 de opþiuni pe fiºele de înscriere, mai
ales la prima etapã de admitere. Mai bine
sã fie trecute cât mai multe opþiuni, decât
prea puþine ºi sã aibã apoi surpriza neplãcutã de a rãmâne nerepartizat. Dacã elevul are media 7.50, el va trebui sã completeze pe fiºã licee unde media de

intrare a fost cel puþin de 7.80 ºi de cel mult
8.50“, spune Marian Banu, reprezentantul
Inspectoratului ªcolar al Municipiului
Bucureºti.
Foarte important este ca pãrinþii sã verifice media de admitere cu care s-a intrat
anul trecut la liceu ºi media de admitere a
copilului lor, atrag atenþia specialiºtii în educaþie. De exemplu, dacã ultima medie de
admitere de la liceul la care elevul vrea sã
înveþe a fost 9.00 în 2011, iar elevul are media
de admitere 6.50, atunci, logic, prima opþiune nu va fi liceul care are acea medie.
Verificarea ºanselor pentru un anumit
liceu se poate face destul de uºor,
apelând la site-ul special creat pentru
admiterea la liceu, anume www.admitereliceu.ro. Pe acest site se regãsesc toate
specializãrile ºi mediile de admitere de
anul trecut, deci se poate vedea foarte
clar ce ºanse are un elev sã intre la liceul
dorit, în baza comparaþiei cu mediile de
anul trecut ºi a mediei pe care o va obþine
el în varã. Nu în ultimul rând, pe respectivul
site, fiecare liceu are o fiºã de prezentare
care cuprinde numãrul elevilor, date
despre dotãri ºi informaþii de contact,
localizarea pe o hartã interactivã, topul
naþional al liceelor în funcþie de media de
admitere etc.

Admiterea la liceu,
prima etapã
Pentru admiterea la liceu, care se face
computerizat în baza mediei generale de
admitere (50% este reprezentatã de media obþinutã la evaluarea naþionalã ºi 50 %
de media generalã din clasele V-VIII), prima etapã fiind stabilitã pentru data de 14
iulie, trebuie urmaþi, de asemenea, câþiva
paºi.
Aceºtia sunt prevãzuþi în calendarul
admiterii la liceu, noi prezentând doar
acele etape care îi intereseazã direct pe
elevi ºi pãrinþi: • 7 mai - 1 iunie - ºedinþe de
instruire cu pãrinþii ºi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere ºi a planului de ºcolarizare; • 15 mai - afiºarea locurilor speciale pentru candidaþii rromi; • 25
iunie - data limitã pentru primirea cererilor
de înscriere a candidaþilor pe locurile speciale pentru rromi; • 6-8 iulie - repartizarea
candidaþilor pe locurile speciale pentru
rromi; • 9-11 iulie - înscrierea ºi repartizarea
candidaþilor pentru învãþãmântul special.
Prima etapã de admitere în învãþãmântul
liceal de stat, pentru candidaþii din seria
curentã, precum ºi pentru cei din seriile
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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anterioare, care nu împlinesc 18 ani pânã
la data începerii cursurilor anului ºcolar
2012 – 2013; • 5 – 8 iulie - completarea opþiunilor în fiºele de înscriere de cãtre absolvenþii clasei a VIII-a ºi de cãtre pãrinþii acestora, asistaþi de diriginþii claselor a VIII-a.
Completarea fiºelor de înscriere de cãtre
absolvenþii clasei a VIII-a proveniþi din alte
judeþe, la centrul special desemnat din judeþul pentru care solicitã înscrierea; • 6 – 9
iulie - verificarea, de cãtre pãrinþi ºi candidaþi, a fiºelor editate de calculator, corectarea greºelilor în baza de date computerizatã ºi listarea fiºelor corectate din calculator; • 14 iulie - repartizarea computerizatã
în învãþãmântul liceal de stat a absolvenþilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani
pânã la data începerii cursurilor anului
ºcolar 2012 – 2013; • 15 iulie - afiºarea în unitãþile de învãþãmânt gimnazial a listelor cu
absolvenþii repartizaþi proveniþi din ºcolile
respective ºi a listei cu locurile neocupate
în unitãþile de învãþãmânt liceal de stat din
judeþ/municipiul Bucureºti; • 16 iulie - afiºarea de cãtre fiecare unitate de învãþãmânt liceal a listei candidaþilor repartizaþi în
acea unitate; • 16 iulie -26 iulie - depunerea dosarelor de înscriere la ºcolile la
care candidaþii au fost repartizaþi.

A doua etapã de admitere
Elevii care vor rata prima etapã de
admitere computerizatã la liceu mai au o
a doua ºansã, calendarul de desfãºurare a
acesteia fiind urmãtorul: • 16 iulie - înscrierea candidaþilor la liceele care organizeazã probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã
sau maternã; • 17-18 iulie - susþinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã
sau de limbã maternã; • 19 iulie - afiºarea
rezultatelor la probele de aptitudini ºi la
probele de verificare a cunoºtinþelor de
limbã modernã sau maternã ºi rezolvarea
eventualelor contestaþii; • 16 - 20 iulie completarea fiºei de opþiuni de cãtre candidaþii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fiºe de opþiuni
de cãtre cei rãmaºi nerepartizaþi dupã
prima etapã a admiterii; • 20 iulie - completarea fiºei de opþiuni de cãtre candidaþii care au fost respinºi la liceele/clasele
care organizeazã probe de aptitudini.
Completarea fiºei de opþiuni de cãtre candidaþii care au susþinut probe de verificare
a cunoºtinþelor de limbã modernã sau de
limbã maternã; • 16-21 iulie - introducerea
datelor în calculator, verificarea fiºelor listate ºi corectarea eventualelor erori; • 23
iulie - repartizarea computerizatã a candidaþilor din a doua etapã a admiterii; • 24
mai 2012

iulie - afiºarea în unitãþile de învãþãmânt
gimnazial/în centrul special de înscriere a
listelor cu absolvenþii proveniþi din ºcolile
respective/din alte judeþe, repartizaþi în a
doua etapã ºi a listei cu locurile neocupate în unitãþile de învãþãmânt liceal de
stat. Afiºarea de cãtre fiecare unitate de
învãþãmânt liceal de stat a listei candidaþilor repartizaþi în acea unitate în a doua
etapã; • 24 -26 iulie - depunerea dosarelor
de înscriere la ºcolile la care candidaþii au
fost repartizaþi; • 26 iulie - transmiterea, de
cãtre unitãþile de învãþãmânt liceal de stat,
a situaþiei locurilor rãmase libere în urma
neînscrierii candidaþilor admiºi în cele douã
etape ale admiterii.

proba B; • 18 - 22 iunie - evaluarea competenþelor digitale - proba D; • 25 - 27 iunie evaluarea competenþelor lingvistice într-o
limbã de circulaþie internaþionalã - proba
C; • 2 iulie – probã scrisã la Limba ºi literatura românã - proba E)a) ; • 3 iulie – probã
scrisã la Limba ºi literatura maternã - proba
E)b); • 4 iulie – probã scrisã la disciplina
obligatorie a profilului - proba E)c); • 6 iulie
– probã scrisã la disciplina la alegere a profilului ºi specializãrii - proba E)d); • 8 iulie afiºarea rezultatelor; • 9 iulie - depunerea
contestaþiilor, între orele 8-12; • 10 -12 iulie rezolvarea contestaþiilor; • 13 iulie - afiºarea
rezultatelor finale.

Bacalaureatul, dupã regulile
de anul trecut

Absolvenþii de liceu care vor rata
Bacalaureatul în prima sesiune vor avea o
altã ºansã în a doua sesiune, al cãrei calendar este urmãtorul: • 16 - 20 iulie - înscrierea
candidaþilor la a doua sesiune de examen;
• 20-21 august - evaluarea competenþelor
lingvistice de comunicare oralã în limba
românã - proba A; • 20-22 august - evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã - proba B; 21 22 august - Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã proba C; • 23 - 24 august - evaluarea competenþelor digitale - proba D; • 27 august –
probã scrisã la Limba ºi literatura românã proba E)a); • 28 august – probã scrisã la
Limba ºi literatura maternã - proba E)b); •
29 august – probã scrisã la proba obligatorie a profilului - proba E)c); • 31 august –
probã scrisã la disciplina la alegere a profilului ºi specializãrii - proba E)d); • 2 septembrie - afiºarea rezultatelor, pânã la orele 16 ºi
depunerea contestaþiilor, între orele 16- 20; •
3-4 septembrie - rezolvarea contestaþiilor; 5
septembrie - afiºarea rezultatelor finale.
Liceenii care au fost interesaþi au putut consulta modelele de subiecte pentru Bacalaureat, care au fost afiºate online, pe site-ul
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului. Acestea, care bineînþeles cã sunt
orientative, au acelaºi grad de dificultate
ca cele de anul trecut, deci se anunþã un
examen nu foarte facil pentru elevii care nu
l-au luat prea mult în serios. Evident, rãmâne
de vãzut cât de mult va fi afectatã organizarea examenelor de sfârºit de ciclu ºcolar,
având în vedere cã abia va fi numit un
guvern, respectiv un alt ministru la conducerea sectorului educaþie. Cum mai vin ºi
alegerile – cele locale în iunie ºi cele parlamentare în noiembrie, rãmâne iarãºi de
urmãrit dacã nu va scãdea puþin exigenþa,
astfel politicienii încercând sã nu nemulþumeascã prea mulþi pãrinþi ºi absolvenþi de
liceu, care vor vota. 

Bac-ul, a doua sesiune

În paralele cu colegii lor mai mici, în
focul emoþiilor vor intra ºi absolvenþii de
liceu, pe care îi aºteaptã Examenul de
bacalaureat. Dacã ºi anul acesta va fi la
fel de riguros ca anul trecut, mulþi absolvenþi de liceu nu vor reuºi sã treacã peste
acest examen de maturitate. ªi aici vorbim
mai ales de elevii de la grupurile ºcolare,
anul trecut fiind multe astfel de unitãþi în
care niciun elev înscris nu a reuºit sã promoveze Bacalaureatul. Trebuie reamintit
cã media minimã de absolvire a Bacalaureatului este 6, nota minimã de promovare a fiecãrei probe scrise fiind 5. ªi
cum simulãrile organizate în diverse judeþe
au arãtat cã, din nou, elevii de la grupurile
ºcolare nu au reuºit sã promoveze, probabil cã ºi în acest an promovabilitatea la
Bacalaureat va fi iarãºi micã. Sau, dimpotrivã, poate pentru cã este an electoral,
exigenþa va fi mai slabã, astfel încât sã fie
mai puþini pãrinþi ºi elevi nemulþumiþi.
Rãmâne de vãzut dacã se va face rabat
de la acest examen important de dragul
politicului sau nu. Revenind, examenul de
bacalaureat din acest an se va desfãºura
dupa metodologia de organizare ºi
desfãºurare a celui din 2011, deci regulile
Bacalaureatului nu vor fi diferite de cele din
2011. De asemenea, toate sãlile de examinare trebuie dotate cu aparaturã de
supraveghere video. Bacalaureatul se va
organiza în douã sesiuni. Prima va avea loc
în perioada 11 iunie – 6 iulie, dupã urmãtorul calendar : • 28 - 30 mai - înscrierea candidaþilor la prima sesiune de examen; • 1
iunie - încheierea cursurilor pentru clasa a
XII-a/a XIII-a; • 11 - 13 iunie - evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã
în limba românã - proba A; • 13 - 15 iunie evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba maternã -
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RELIGIA, MATERIE CARE CAUTÃ…

ÎL CAUTÃ PE DUMNEZEU
PRECUP SORIN,
PROF. LA COLEGIUL NAÞIONAL
„DOAMNA STANCA”, SATU MARE
Prezenþa Religiei ca materie în trunchiul comun a fost ºi este pentru unii prilej
de disputã, neînþelegeri ºi contradicþii. Se
prezintã puncte de vedere pro sau contra, fãrã a se cunoaºte detalii legate de
finalitãþile sistemului de educaþie din
România ºi uitându-se cã în centrul acestui sistem este COPILUL, generaþia viitoare,
în care toþi ne punem mari speranþe.
Voi aduce câteva argumente care
privesc predarea Religiei atât la nivel naþional, cât ºi în ceea ce priveºte sistemele
de învãþãmânt din Europa, a cãrei membrã este ºi România din anul 2007.
Din punct de vedere istoric, trebuie
subliniat cã pânã în momentul adoptãrii
Legii instrucþiunii publice” (25 noiembrie/ 7
decembrie 1864), învãþãmântul religios
românesc s-a desfãºurat aproape exclusiv în cadrul Bisericii. Prin aceastã lege,

Religia avea un loc important, în cadrul
învãþãmântului primar, unde se preda
Catehism, cât ºi în învãþãmântului liceal,
unde se preda Religiunea. Decretul
privind reforma învãþãmântului românesc
din anul 1948, a scos Religia în afara ºcolii,
educaþia religioasã revenind exclusiv în
responsabilitatea Bisericii. Decizia a avut
efecte negative pe termen lung, favorizând analfabetismul religios ºi încercând sã-i îndepãrteze pe români de
Dumnezeu.
Urmare a dobândirii libertãþii religioase
în anul 1989, Religia a fost reintrodusã ca
disciplinã de învãþãmânt, din 1990 numindu-se „Educaþie moral-religioasã”, iar din
anul 1993 obiectul de învãþãmânt „Religie”, predându-se la toate nivelurile de
învãþãmânt.
Din punctul de vedere al dezvoltãrii
ºtiinþelor educaþiei, conceptele care stau
la baza pedagogiei moderne, formulate
de cãtre o serie de teoreticieni precum
Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Herbart,

Frobel etc., au inclus diferite modele de
integrare a Educaþiei religioase în cadrul
sistemelor de învãþãmânt, pornind de la
convingerea cã o educaþie integralã nu
poate sã excludã dimensiunea spiritualã
a existenþei umane.
Prezenþa disciplinei Religie în sistemele
de învãþãmânt europene, reprezintã o
recunoaºtere ºi valorificare a potenþialului
formativ-educativ al valorilor creºtine propuse prin intermediul acestei discipline.
Trebuie menþionat ºi faptul cã Europa are
la bazã principiile creºtine. În majoritatea
þãrilor europene, educaþia moral-religioasã se regãseºte în planurile de
învãþãmânt, de exemplu: Anglia ºi Þara
Galilor - 1 orã/sãptãmânã; Grecia - 2
ore/sãptãmânã; Malta - 2 ore/sãptãmânã; Germania - 62 de ore/an; Danemarca, Islanda, Portugalia, Suedia, Portugalia, România - 1 orã/sãptãmânã; Spania
1,5 ore/sãptãmânã; Luxemburg 3 ore/sãptãmânã. Prin intermediul stagiilor de formare Comenius Individual, dar ºi al prowww.SCOALAROMANEASCA.ro
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iectelor Comenius Multilateral la care am
participat, am avut ºansa sã cunosc numeroase sisteme de învãþãmânt din
Europa ºi sã mã intereseze ºi acest aspect.
Mai mult decât atât, Constituþia României este racordatã la Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, care precizeazã cã „orice persoanã are dreptul la
libertatea gândirii, a conºtiinþei ºi a religiei;
acest drept implicã libertatea de a-ºi
schimba religia sau convingerile, precum
ºi libertatea de a-ºi manifesta religia sau
convingerile sale, individual sau colectiv,
atât în public, cât ºi privat, prin învãþãmânt, practici, cult ºi îndeplinirea de rituri”
(art. 18).
În cadrul Programului Comisiei Europene „Education & Training 2010”, grupul
de lucru „Basic skills entrepreneurship and
foreign languages” a stabilit opt domenii
de competenþe-cheie pe care trebuie sã
se focuseze sistemele de învãþãmânt europene. Prin valorile, atitudinile ºi conþinuturile pe care le propune, disciplina Religie contribuie la formarea competenþelor
-cheie care vizezã domeniile: competenþe interpersonale, a învãþa sã înveþi, competenþe interculturale, sociale ºi civice.
Programele analitice la disciplina
Religie au fost revizuite, intrând în vigoare
la începutul anului ºcolar 2008-2009.
Competenþele generale ale disciplinei
Religie urmãresc: definirea specificului
propriei credinþe, în raport cu alte credinþe ºi convingeri; utilizarea adecvatã a
conceptelor specifice religiei în diferite
contexte de comunicare; aplicarea invãþãturii de credinþã în viaþa personalã ºi a
comunitãþii. Valori ºi atitudini propuse
sunt: responsabilitate în exercitarea drepturilor ºi obligaþiilor ce decurg din apartenenþa la diferite identitãþi (confesiune,
naþiune, comunitate, profesie, culturã,
etc.); respect ºi înþelegere faþã de semenii
de alte credinþe ºi convingeri; grija faþã
de aproape.
Am fãcut aceste precizãri pentru a
arãta cã, prin ora de religie, elevii sunt
îndemnaþi ºi învãþaþi sã fie mai buni, mai
rãbdãtori, mai înþelegãtori, mai deschiºi
spre cei din alte culturi, dar ºi conºtienþi de
propria identitate culturalã. Ca dovadã,
în programele de Religie de liceu se
regãsesc numeroase teme de istorie a
religiilor: în clasa a IX-a, capitolul „Religii în
antichitate: Mesopotamia, Egipt, Roma ºi
Grecia; în clasa a X-a, capitolul „Religii orientale: Hinduismul, Budismul, Confucianismul; în clasa a XI-a, capitolul „Religiile
monoteiste: Iudaismul, Creºtinismul, Islamul; în clasa a XII-a, „Confesiuni creºtine
în România”. Sunt prezente numeroase
mai 2012

lecþii de moralã ºi eticã: „Pericolul
drogurilor”, „Familia ºi rãnile ei”, „Forme
de denaturare a persoanei: minciuna,
corupþia, înºelãtoria”, etc. Aceste teme
sunt prezentate în manuale, obiectiv,
echidistant, fãrã sã se facã vreo încercare de prozelitism. Sã nu se uite faptul cã
profesorii de Religie sunt cadre didactice
ºi, conform Legii Educaþiei Naþionale, în

ºcoalã este interzisã orice formã de
prozelitism politic sau religios.
În încheiere vreau sã cred cã am
reuºit sã clarific aspecte ce þin de
predarea Religiei în ºcolile din România ºi
sã scot în evidenþã faptul cã scopul acestei discipline este acela de a-i apropia pe
copii de Dumnezu, nicidecum îndoctrinarea sau prozelitismul. 

11

12

ACTUALITATE

NOUTÃÞI ÎN ANUL
ªCOLAR 2012-2013
DRAGOº NEACºU
Anul ºcolar 2012 - 2013 va avea 36 de
sãptãmâni de cursuri, însumând 178 de
zile lucrãtoare. Potrivit reprezentanþilor
MECTS, au fost evaluate opþiunile anului
ºcolar din aproximativ 35 de state europene, ºi nu numai, ºi s-a considerat relevant faptul cã opþiunea ministerului se
aºeazã într-un lot masiv de state. Astfel,
debutul anului ºcolar este specific atât
României, cât ºi altor 23 de state, rãmânând un numãr de nouã state, care încep
anul ºcolar mai devreme de 1 septembrie
ºi un alt numãr de trei state, care încep
anul ºcolar în intervalul 15 septembrie- 30
septembrie. „Suntem în grupul de 23 de
state care încep anul ºcolar în intervalul 115 septembrie. De asemenea, media
zilelor de ºcoalã este important de luat în
calcul în toatã construcþia pe care abordarea structurii anului ºcolar o va avea în
România. Existã o medie de peste 185 de
zile de ºcoalã în statele pe care le-am
luat în analizã ºi, raportat la faptul cã opþiunea structurii anului ºcolar duce la 178
de zile de ºcoalã pentru elevii din România credem, cã este oportun sã ºi spunem
unde se aflã explicaþia. Aºa cum ºtiþi, modernizarea curricularã, adicã raportul dintre numãrul de zile de efort ºi conþinuturile
pe care le ai de parcurs în acest interval
de timp, va fi într-o evoluþie constantã,
spunem noi, câþiva ani de aici încolo.
Atât timp cât primii paºi în construcþia ºi
modernizarea curricularã s-au fãcut doar

pentru ciclul achiziþiilor fundamentale, ºi
vorbim de clasa pregãtitoare, clasele I-II ºi
vom termina ºi cu clasele III-IV, este evident cã þinem cont de acest aspect, respectiv cã existã conþinuturi încã destul de
stufoase ºi cã o extindere a numãrului de
zile de ºcoalã nu ar fi benefic în acest moment. Reaºezarea, în paralel cu creºterea
numãrului de zile de ºcoalã, ar putea fi o
opþiune în timp pentru Ministerul Educaþiei. ªi numãrul zilelor de vacanþã este
undeva la o medie de 72 de zile, România are 80 de zile, din cifrele pe care
le-am realizat“, a declarat Oana Badea,
secretar de stat în cadrul MECTS.
Începând cu anul ºcolar urmãtor,
Ministerul Educaþiei va iniþia un program
care se va numi „Sport pentru toþi, toþi
pentru sport“ ºi va cuprinde o ofertã, un
calendar de activitãþi sportive, la care pot
sã adere voluntar ºcolile, fãrã a exista o
obligativitate, dar care va presupune angrenarea a cel puþin 50% dintre elevii ºcolii ºi a unui numãr considerabil de cadre
didactice, indiferent de disciplina care o
predau, în activitãþile specifice sportului
de masã. „Sportul de masã nu trebuie
înþeles, aºa cum citeam de altfel ºi o declaraþie mai veche a domnului Octavian
Belu „nu trebuie înþeles ca o anticamerã
a sportului de performanþã“, sportul de
masã este în principal în beneficiul celui
care alege sã desfãºoare aceste activitãþi ºi acesta este ºi conceptul pe care îl
vom construi. Programul instituie ºi întãreºte un concept care nu funcþioneazã în
România ºi de care cred cã avem foarte
mare nevoie, ºi anume „voluntarul pentru
sport de masã“. Vom institui un sistem de
încurajare a oricãrui cadru didactic ºi nu
numai, de a beneficia de acest certificat
de „voluntar pentru sportul de masã“ ºi
de a obþine recompense în urma unei activitãþi pe care o desfãºoarã în acest sens.
Ne gândim chiar la voluntariatul pentru
sportul de masã pe care îl pot realiza studenþii de la facultãþile de profil din þarã.
Precizez cã decizia de a aduce acest program în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar nu va afecta numãrul de ore de
educaþie fizicã. Este un alt program, este
o activitate în beneficiul celor care aleg ºi
subliniez încã o dimensiune, se adreseazã

Structura anului ºcolar
2012-2013
Semestrul I
- Cursuri - luni, 10 septembrie 2012 vineri, 21 decembrie 2012
- În perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2012, clasele din învãþãmântul
primar ºi grupele din învãþãmântul
preºcolar sunt în vacanþã
- Vacanþa de iarnã - sâmbãtã, 22 decembrie 2012 - duminicã, 13 ianuarie
2012
Semestrul al II-lea
- Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri,
5 aprilie 2013
- Sãptãmâna „?coala altfel“ - 1 aprilie
2013- 5 aprilie 2013
- Vacanþa de primãvarã - sâmbãtã, 6
aprilie 2013 - duminicã, 21 aprilie 2013
- Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21
iunie 2013
- Vacanþa de varã - sâmbãtã, 22 iunie
2013 - duminicã, 8 septembrie 2013
- Pentru clasele terminale din învãþãmântul liceal, anul ºcolar are 37 de
sãptãmâni din care durata cursurilor
este de 33 de sãptãmâni, 4 sãptãmâni fiind dedicate desfãºurãrii examenului naþional de bacalaureat.
Cursurile claselor terminale se încheie
în data de 31 mai 2013
- Pentru clasa a VIII-a, anul ºcolar are 36
de sãptãmâni din care durata cursurilor este de 35 de sãptãmâni, o sãptãmânã fiind dedicatã desfãºurãrii evaluãrii naþionale. Cursurile claselor a VIIIa se încheie în data de 14 iunie 2013
- Pentru învãþãmântul special - clasele
a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologicã, durata cursurilor
este de 37 de sãptãmâni, însumând
182 de zile.

comunitãþii ºcolare“, a mai spus secretarul de stat.
O altã propunere este ca, începând
din anul ºcolar 2012- 2013, sã se introducã
studierea literaturii universale în aria
curricularã Limbã ºi Comunicare, cel
puþin 10% pentru fiecare an de studiu,
chiar dacã acest lucru impune o schimbare de programã ºcolarã. Trebuie spus
cã, în anul ºcolar 2012-2013, va rãmâne ºi
sãptãmâna „ªcoala altfel“, care se va
desfãºura în perioada 1 - 5 aprilie 2013.
Anul ºcolar 2012-2013 va fi structurat
astfel: 36 de sãptãmâni de cursuri,
însumând 178 de zile lucrãtoare. 
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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MAREA BRITANIE:
PILULE CONTRACEPTIVE DE LA 13 ANI?
ADRIANA MIHALCEA
Elevele de 13 ani ar trebui sã îºi poatã
cumpãra, din orice farmacie, pilule contraceptive fãrã reþetã, pur ºi simplu, dacã
ele doresc acest lucru. Aceasta este concluzia unui studiu realizat în Marea Britanie
de cãtre Serviciul Naþional de Sãnãtate, o
idee foarte controversatã, chiar ºi pentru
aceastã þarã, care se aflã pe primele
locuri în ceea ce priveºte începerea
vieþii sexuale în rândul copiilor de gimnaziu.
Iniþial, programul pilot implementat de Serviciul Naþional de Sãnãtate
în sud-estul Londrei specifica faptul cã
femeile ºi fetele de peste 16 ani ar
trebui sã aibã acces liber la pilulele
contraceptive, fãrã a consulta un
medic specialist. Principalul motiv
pentru care s-a mers pe aceastã idee
era cã unele fete s-ar putea simþi mult
mai confortabil sã meargã direct la
farmacist ºi sã solicite pastilele decât
sã cearã ajutorul medicului de familie.
Mai ales cã, contracepþia de urgenþã,
sau ceea ce se numeºte „pilula de a
doua zi”, se gãseºte în orice farmacie.
Surpriza programului pilot a fost cã ºi
fete mai mici de 16 ani, ajungând
chiar la eleve de gimnaziu de 13 ani,
au apelat la ajutorul farmaciºtilor pentru a-ºi cumpãra aceste pastile.
Mai exact, datele raportului aratã
cã proiectul pilot a fost foarte bine implementat, atât pentru femeile mai mature,
cât ºi pentru fetele mai mici de 16 ani.
Astfel, dintre cele care au mers la farmacie sã îºi cumpere pastilele, 46% au
apelat la acest tip de medicaþie contraceptivã pentru prima datã. Recomandarea reprezentanþilor Serviciului Naþional
de Sãnãtate a fost ca pilotul sã se extindã
la nivel naþional ºi, în acelaºi timp, sã se
scadã vârsta pânã la care se pot oferi
pastilele fãrã reþetã de la 16 la 13 ani.
ªi totuºi, lucrurile nu sunt atât de simple
pe cât par. Serviciul de Sãnãtate din sudestul Londrei a precizat cã, din punctul lor
de vedere, nu este necesarã extinderea
schemei de tratament la nevoie pentru
fetele mai mici de 16 ani în Southwark sau
Lambeth. Cei din Manchester ºi din Isle of
mai 2012

Wight au început sã deruleze programul ºi
pentru elevele mai mici de 16 ani, prin
urmare, în zece farmacii comunale, orice
fatã care are cel puþin 13 ani poate beneficia de pilulele contraceptive, deºi
este precizat faptul cã, cele sub 16 ani, ar
trebui sã fie îndrumate de o asistentã. De
ce aceste decizii diferite de la zonã la
zonã? Kevin Noble, reprezentantul farmaciºtilor de pe Isle of Wight, a spus cã iniþial

a fost gânditã o schemã pentru toate
farmaciile de pe insulã, dar ulterior s-a
revenit asupra acestei idei, deoarece unii
farmaciºti s-au prevalat de faptul cã a existat un proces care îi împiedicã sã dea
pastilele fãrã reþetã unor fete atât de mici.
În 1985, Victoria Gillick, mama unei
fete care avea sub 16 ani, a obþinut în
instanþã dreptul de a interzice farmaciºtilor sã vândã pilulele contraceptive fãrã
acordul pãrinþilor. Decizia juridicã atrãgea atenþia asupra faptului cã farmaciºtii
ar trebui sã se asigure cã fetele cãrora le
vând medicamentele sunt suficient de
mature pentru a înþelege toate informaþiile
din prospectul medical, iar pe de altã parte
aveau datoria sã le convingã pe fete sã
discute aceste probleme cu pãrinþii lor.
Pe acest lucru se bazeazã acum

Departamentul de Stat pentru Sãnãtate,
reprezentanþii acestuia precizând cã farmaciºtii ar trebui sã asigure ºi îndrumare
pentru tinerele sub 16 ani.
Cum s-a ajuns la aceastã situaþie în
Marea Britanie? Este bine cunoscut peste
tot în lume faptul cã tinerii îºi încep viaþa
sexualã din ce în ce mai devreme. ªi
totuºi, nicio altã þarã din lume nu a introdus contracepþia fãrã acordul medicului
pentru fete atât de tinere. Marea
Britanie justificã aceastã mãsurã prin
faptul cã este pe locul trei în lume în
ceea ce priveºte proporþia de adolescenþi care sunt activi sexuali de la o
vârstã foarte micã. De asemenea, se
aflã pe primele poziþii în ceea ce
priveºte alcoolismul în rândul tinerilor ºi
elevilor, potrivit unor cercetãri la nivel
global. Un raport UNICEF atrãgea
recent atenþia asupra nevoilor diferite
ale adolescenþilor, asupra faptului cã
existã riscul unor boli fizice, dar ºi mentale, din cauza acestor derapaje. Raportul UNICEF mai arãta cã aceºti
tineri sunt foarte vulnerabili în faþa produselor de tot felul care le sunt vândute, riscând astfel îmbolnãviri grave
sau chiar moartea. Vinovaþi de aceste
lucruri se fãceau în primul rând reprezentanþii Departamentelor de Sãnãtate, atât din Marea Britanie, dar ºi din
Statele Unite ale Americii – unde situaþia este aproape similarã în ceea ce
priveºte comportamentul tinerilor.
Mai mult decât atât, Marea
Britanie se aflã la mijlocul clasamentului
între þãrile dezvoltate, în ceea ce priveºte
mortalitatea în rândul adolescenþilor, principalele cauze fiind alcoolismul, abuzul
de droguri, combinate cu o viaþã sexualã
începutã prea devreme.
Profesorul Susan Sawyer ºi profesorul
George Patton de la Universitatea din
Melbourne, Australia sunt de pãrere cã
pubertatea care debuteazã mai devreme, combinatã cu cãsãtoriile mai târzii au
condus la o modificare a modului în care
este perceputã vârsta de 18 ani. Astfel,
majoratul nu mai înseamnã trecerea de la
copilãrie la adolescenþã în multe societãþi.
Anii de experimentãri ºi incertitudini sunt
mai mulþi, mai plini de potenþiale devieri
de comportament cauzate de consumul
de alcool ºi de droguri. 
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EVALUAREA ELEVILOR
LA FINALUL CLASELOR A II-A, A IV-A ªI A VI-A
ALINA DIÞ
În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3)
ºi alin. (4) din Legea educaþiei naþionale nr.
1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, MECTS a emis trei ordine (OMECTS
nr. 3437/2012, OMECTS nr. 3438/2012 respectiv OMECTS nr. 3439/2012) prin care
s-au aprobat Metodologiile de organizare a evaluãrii elevilor la finalul claselor a
II-a, a IV-a ºi a VI-a.
I. Evaluarea competenþelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfãºoarã anual, pe parcursul lunii mai.
În anul ºcolar 2011-2012, evaluarea
competenþelor fundamentale scris-citit ºi
matematicã la finalul clasei a II-a se
desfãºoarã printr-o administrare-pilot, pe
un eºantion de elevi, în zilele de 22 ºi 23
mai 2012.
Rezultatele evaluãrii competenþelor

fundamentale la finalul clasei a II-a sunt
detaliate în fiºa de evaluare ºi sunt folosite
pentru elaborarea planurilor individualizate de învãþare ale elevilor.
Planurile individualizate de învãþare
ale elevilor sunt comunicate pãrinþilor/tutorilor legal instituiþi ai elevilor ºi constituie
documente din portofoliul educaþional al
elevului.
Evaluarea competenþelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfãºoarã pe
parcursul a douã zile, în timpul orelor de
curs. Responsabilitatea administrãrii la
clasã a evaluãrii competenþelor fundamentale la finalul clasei a II-a aparþine
administratorului de test. Pe toatã durata
evaluãrii, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care
nu are ore la acea clasã ºi care este desemnat de preºedintele comisiei. Sãlile în
care se susþine evaluarea competenþelor

fundamentale la finalul clasei a II-a sunt,
de regulã, sãlile în care elevii clasei îºi
desfãºoarã activitatea în mod obiºnuit.
Înainte de începerea testului, administratorul de test realizeazã instructajul elevilor
cu privire la proceduri ºi la importanþa
acestei evaluãri, într-o manierã motivantã, stimulându-le încrederea de sine. Fiecãrui elev i se distribuie un test pe care îºi
scrie numele ºi prenumele. Pe durata evaluãrii, administratorul de test asigurã respectarea ordinii ºi a liniºtii în sala de clasã
si soluþioneaza eventualele abateri de la
instructajul realizat înainte de începerea
evaluãrii. La încheierea perioadei de
administrare a evaluãrii, administratorii de
test predau testele, pe bazã de procesverbal, preºedintelui comisiei/directorului.
II. Evaluarea competenþelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, se desfãºoarã anual, pe
parcursul lunii mai.
În anul ºcolar 2011-2012, evaluarea
elevilor la finalul clasei a IV-a se desfãºoarã printr-o administrare-pilot, pe un eºantion de elevi, în ziua de 9 mai 2012. Sunt
administrate probe pentru urmãtoarele
discipline: limba românã, limba maternã
(pentru elevii care studiazã în limbile
minoritãþilor naþionale) ºi matematicã.
Rezultatele EN IV sunt incluse într-o
bazã de date la nivel de sistem, fãrã a se
constitui într-un criteriu de ierarhizare pentru unitãþile de învãþãmânt eºantionate,
pentru colectivele la care s-a administrat
testul sau, individual, pentru elevii participanþi.
EN IV se desfãºoarã printr-o singurã
administrare în aceeaºi zi ºi la aceeaºi
orã, în toate unitãþile ºcolare. Responsabilitatea administrãrii la clasã a EN IV o are
administratorul de test. Sãlile în care se
susþine EN IV sunt de regulã sãlile în care îºi
desfãºoarã activitatea în mod obiºnuit
elevii clasei. Pregãtirea pentru administrarea EN IV se realizeazã prin aºezarea
elevilor în bãnci în ordine alfabeticã, în
fiecare salã de clasã. Înainte de începerea evaluãrii, administratorul de test realizeazã instructajul elevilor cu privire la proceduri ºi la importanþa acestei evaluãri.
Fiecãrui elev i se distribuie testul pe care îºi
scrie numele ºi prenumele. Pe durata
evaluãrii, administratorul de test asigurã
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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respectarea ordinii ºi a liniºtii în sala de
clasã ºi soluþioneazã eventualele abateri
de la instructajul realizat înainte de începerea evaluãrii. La finalizarea desfãºurãrii
probei, administratorul de test recupereazã testele ºi apoi sunt transportate la CNEE.
III. Evaluarea elevilor la finalul clasei a
VI-a se desfãºoarã anual, pe parcursul
lunii mai. În anul ºcolar 2011-2012, evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se
desfãºoarã printr-o administrare-pilot, pe
un eºantion de elevi, la data de 16 mai
2012. Rezultatele evaluãrii elevilor la finalul
clasei a VI-a sunt detaliate în fiºa de evaluare ºi sunt folosite pentru elaborarea
planurilor individualizate de învãþare ale
elevilor. Planurile individualizate de învãþare ale elevilor sunt comunicate pãrinþilor/tutorilor legal instituiþi ai elevilor ºi constituie documente din portofoliul educaþional al elevului.
Testele pentru evaluarea elevilor la
finalul clasei a VI-a se elaboreazã de
cãtre CNEE, þinând seama de urmãtoarele cerinþe: sã fie formulate clar, precis ºi în
strictã concordanþã cu programele
ºcolare în vigoare, sã aibã un nivel mediu
de dificultate ºi sã permitã rezolvarea lor
în 90 de minute, în douã secvenþe de
testare, de câte 45 de minute fiecare.
Testele conþin douã secþiuni corespunzãtoare probelor transdisciplinare
evaluate: limbã ºi comunicare, respectiv
matematicã ºi ºtiinþe.
Elevilor aparþinând minoritãþilor naþionale, care au urmat cursurile în limba
maternã, li se asigurã testele de la proba
de matematicã ºi ºtiinþe atât în limba în
care au studiat, cât ºi în limba românã.
Comisia de evaluare din unitatea de

mai 2012

CURIER LEGISLATIV
1. MO 225 /4 aprilie 2012 - OMECTS 3.666 / 2012 privind aprobarea Codului drepturilor ºi obligaþiilor studentului;
2. MO 244/ 11 aprilie 2012 - OMECTS 3.677 / 2012 privind echivalarea ºi
recunoaºterea actelor de studii obþinute în strãinãtate, care nu corespund celor 3
cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România;
3. MO 258/19 aprilie 2012 - OMECTS 3.693 / 2012 privind înfiinþarea Consiliului
Naþional de Statisticã ºi Prognozã a Invãþãmântului Superior ºi pentru aprobarea regulamentului de organizare ºi funcþionare a acestuia;
4. MO 273/25 aprilie 2012 - OMECTS 3.696 / 2012 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea ºi funcþionarea cluburilor sportive studenþeºti din subordinea MECTS;
5. MO 282/27 aprilie 2012 - OMECTS 3798 / 2012 Privind desfãºurarea sesiunii speciale de Bacalaureat 2012 pentru absolvenþii de liceu participanþi la loturile naþionale
lãrgite ce se pregãtesc pentru olimpiadele ºi concursurile internaþionale.

învãþãmânt se compune din:
a) preºedinte - directorul sau directorul adjunct al unitãþii de învãþãmânt;
b) membri - toate cadrele didactice
de specialitate de la disciplinele evaluate, din unitatea de învãþãmânt, care au
elevi în clasa a VI-a.
c) cadru didactic de specialitate,
cunoscãtor al limbii minoritãþii - în situaþia
în care în unitatea de învãþãmânt se susþin probe redactate într-o limbã a minoritãþilor.
Comisia de evaluare din unitatea de
învãþãmânt are urmãtoarele atribuþii:
a) rãspunde de organizarea ºi de
administrarea evaluãrii elevilor;
b) asigurã condiþiile tehnice necesare
procesului de preluare a testelor, a manualului de proceduri ºi a caietului cadrului didactic;
c) asigurã confidenþialitatea testelor ºi

a caietului cadrului didactic pânã în
momentul în care acestea devin publice
ºi rãspunde de securitatea ºi integritatea
acestora;
d) asigurã distribuirea testelor la fiecare clasã;
e) întocmeºte raportul ºcolii ºi îl predã
responsabilului judeþean/al municipiului
Bucureºti, pe bazã de proces-verbal;
f) comunicã responsabilului de la
nivelul ISJ/ISMB orice situaþie specialã sau
de încãlcare a prevederilor legale.
Pentru unitãþile de învãþãmânt prevãzute cu o singurã clasã a VI-a, atribuþiile menþionate anterior sunt duse la
îndeplinire de cãtre director.
Directorul asigurã pãstrarea testelor, a
manualului de proceduri ºi a caietului
cadrului didactic în arhiva unitãþii de
învãþãmânt, pe toatã durata ºcolarizãrii
elevului. 
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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

