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ACTUALITATE

Succes românesc la Olimpiada Internaþionalã de Informaticã
Componenþii lotului olimpic de informaticã al României au reuºit o performanþã de
prestigiu la a XXIV-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de Informaticã, desfãºuratã în perioada 23-29 august, în Italia (Sirmione-Montichiari): trei medalii de aur ºi o medalie de
bronz.
Rareº Buhai (medaliat cu aur în 2012 la
Olimpiada Balcanicã de Informaticã pentru
seniori ºi la Olimpiada Internaþionalã Pluridisciplinarã Tuymaada) ºi-a adãugat în palmares
încã un rezultat de excepþie, cucerind medalia de aur ºi la cel mai important concurs internaþional de profil. Rareº Buhai este elev în

clasa a IX-a la Colegiul Naþional „Liviu Rebreanu” din Bistriþa. Celelate douã medalii de aur
au fost obþinute de Alexandru Vlad Gavrilã ºi
Adrian Budãu, ambii elevi ai Liceului Internaþional de Informaticã din Bucureºti ºi ambii
medaliaþi cu aur la Olimpiada de Informaticã
a Europei Centrale din acest an. Medalia de
bronz a intrat în posesia lui Radu ªtefan
Voroneanu, elev în clasa a X-a la Colegiul
Naþional „I.L. Caragiale” din Ploieºti ºi laureat
cu aur la ediþia din acest an a Olimpiadei
Balcanice de Informaticã pentru seniori.
Competiþia a reunit 304 de concurenþi din
81 de þãri. 

C.E. DÃ 180 DE MILIOANE DE EURO PENTRU CONSTRUIREA
UNUI CENTRU DE CERCETÃRI ªTIINTIFICE LA MÃGURELE
Comisia Europeanã a aprobat suma de
180 milioane euro pentru Centrul de Cercetãri
ªtiinþifice Extreme Light Infrastructure - Nuclear
Physics (ELI-NP) ce va fi construit în România, pe
Platforma de Fizicã de la Bucureºti-Mãgurele.
Comisarul European pentru politica regionalã, Johannes Hahn, a afirmat în legãturã cu
aceastã decizie: „Acesta este exact tipul de
proiect pe care dorim sã îl vedem mai des în
viitor. El are menirea de a impulsiona cercetarea ºtiinþificã ºi inovarea. Vrem sã lansãm mai
multe astfel de proiecte în viitor, cu o evidentã valoare adãugatã, pentru a ne asigura cã
fiecare euro este cheltuit în mod inteligent”.
Proiectul va avea rolul unei platforme paneuropene ce va cuprinde discipline ºtiinþifice ºi domenii inovatoare cum sunt fizica fundamentalã, fizica nuclearã, astrofizica, ºtiinþele materialelor ºi ºtiinþele vieþii. Platforma reprezintã calea sigurã a integrãrii învãþãmântului superior ºi cercetãrii în Spaþiul European
al cercetãrii ºtiinþifice de vârf ºi de avangardã.
ELI-NP este parte a proiectului Extreme Light
Infrastructure, unul dintre proiectele de infrastructurã de cercetare de maximã prioritate
pentru Uniunea Europeanã.
Implementarea proiectului presupune
constituirea unui consorþiu format din
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reprezentanþii Republicii Cehe, Ungariei ºi României, pentru realizarea unei reþele paneuropene multidisciplinare consacratã cercetãrilor ºtiinþifice ºi tehnologiilor de vârf. Decizia
Comisiei Europene este de o importanþã
majorã pentru cercetarea ºtiinþificã ºi pentru
mediul academic din România.
Costul total al proiectului finanþat de
Comisia Europeanã este de 356 de milioane
de euro din care prima fazã a proiectului se
ridicã la valoarea de 180 de milioane de
euro, aprobatã în prezent.
„Ne punem speranþe foarte mari în proiectul ELI-NP. Prin intermediul acestuia, România
are ocazia de a se plasa ferm pe harta cercetãrii europene, de a pãstra în þarã lucrãtori cu
specializare foarte înaltã, inversând fenomenul «exodului creierelor» ºi atrãgând noi societãþi în regiune“, a mai declarat Comisarul
European Johannes Hahn. Exprimându-ne
acordul cu afirmaþia de mai sus a domnului
Johannes Hahn, asigurãm Comisia Europeanã nu numai de determinarea noastrã de a
realiza la cotele aºteptate acest proiect, dar ºi
de faptul cã apreciem hotãrârea Comisiei prin
care României i se acordã o mare ºansã pentru generaþia de azi ºi de mâine a cercetãtorilor români capabili de performanþã. 
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BUGET MAI MARE
PENTRU EDUCAÞIE
ÎN 2013
Ministrul Educaþiei, Ecaterina
Andronescu, a declarat cã bugetul Educaþiei pe anul 2013 va fi
mai mare decât cel din acest an,
fiind nevoie ºi de atragerea altor
resurse, de la Banca Mondialã sau
din fonduri europene.
Ecaterina Andronescu a declarat cã a discutat la nivelul Guvernului ca banii europeni sã
meargã în mai mare mãsurã spre
educaþie, spre formarea continuã
a cadrelor didactice.
„Bugetul Educaþiei va fi mai
mare în 2013 decât cel din acest
an, care a fost unul dintre cele mai
mici bugete de mulþi ani încoace ºi
care a produs numeroase nerealizãri. În afarã de buget, trebuie sã
atragem spre minister ºi bani din
alte resurse. Acum construim cu
Ministerul Finanþelor un proiect cu
Banca Mondialã, cu bani rambursabili în timp. Îl construim cu încrederea cã acei bani se vor transforma
în beneficii asupra învãþãmântului.
De asemenea, încep negocierile pentru fondurile europene din
perioada 2013-2017 ºi am discutat
cu ministrul Afacerilor Europene ºi
la Guvern sã încercãm ca resursele care vin din bani europeni sã
meargã în mai mare mãsurã spre
educaþie, infrastructurã, logisticã,
iar banii pentru resursele umane sã
meargã cu prioritate spre învãþãmânt. Cred cã procesul de formare continuã a cadrelor didactice nu este o glumã. Îmi pun speranþe în banii europeni în formarea
profesionalã a cadrelor didactice”,
a spus Andronescu. 
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SUB LUPÃ

LA NIVEL MONDIAL,

CANADA OCUPÃ PRIMUL LOC
LA NUMÃRUL DE LICENÞIAÞI
Rata absolvirii unei instituþii de învãþãmânt superior
a continuat sã se îmbunãtãþeascã în întreaga lume, în
pofida recesiunii, relevã un
recent studiu internaþional.
Raportul OECD Education
at a Glance 2012 aratã ca
economiile mai dezvoltate
au cele mai educate populaþii, însã economiile în dezvoltare au o ratã de creºtere a excelenþei în educaþie
mai mare. Astfel, dacã în
SUA procentul este de 1%, în
Polonia rata este de 7,2%, în
perioada 1997 - 2010, scrie
Yahoo News.
Printre þãrile din UE cu un
nivel redus de absolvire se
numãrã Slovenia (37,9%),
Letonia (35,7%), Ungaria
(28,1%), Portugalia (26,1%), Republica
Cehã (23,8%) ºi România (20,4%). Acestea însã au înregistrat o creºtere anualã
de douã puncte procentuale a acestui
nivel. În schimb, Grecia (28,9%), Austria
(23,8%) ºi Italia (20,3%) au cunoscut creºteri de doar o jumãtate de punct procentual sau chiar mai mici, iar Bulgaria
(27,3%) ºi Malta (21,1%) au înregistrat chiar
o scãdere a ratei de absolvire a învãþãmântului superior.
Pe baza acestui raport, 24/7 Wall Street
a identificat 10 þãri cu cea mai mare proporþie de adulþi cu studii superioare:

1. Canada
Cu un procent din populaþie de 51%
cu studii superioare ºi o ratã a creºterii în
perioada 2000 - 2010 de 2,4%, Canada
poate fi consideratã cea mai “educatã”
þarã din lume. Culmea este cã þara a
devenit lider mondial în educaþie, fãrã a fi
ºi lider mondial al cheltuielilor în educaþie,
investind doar 6,1% din PIB în 2009.

soanelor cu educaþie superioarã a crescut de la 29% la
41% ºi þara a devenit o destinaþie a studenþilor strãini,
care reprezentau în 2010
14,2% din totalul studenþilor.

6. Coreea de Sud
40% dintre sud-coreeni
au studii superioare, ºi rata
este în creºtere cu 5,2%
anual. Între 2000-2010, procentul populaþiei cu studii
superioare a crescut de la
24% la 40%.

7. Marea Britanie

datã, educaþia preºcolarã va fi gratuitã
începând cu 2012, pentru copiii cu vârste
începând de la trei ani.

3. Japonia
În Japonia, 45% din populaþie are
studii superioare ºi rata de creºtere este
de 2,9% pe an. În 2009, Japonia a cheltuit
5,2% din PIB pentru educaþie, însã în pofida acestui lucru, are a doua cea mai ridicatã ratã de absolvire a învãþãmântului
liceal, de 96%.

4. SUA
42% dintre americani sunt absolvenþi
ai unei instituþii de învãþãmânt superior, iar
rata de creºtere este de 1,3%. Sistemul de
educaþie american are însã probleme:
ratele de absolvire sunt destul de reduse
comparativ cu celelalte þãri din acest
clasament, în pofida faptului cã SUA se
numãrã printre þãrile care cheltuiesc cel
mai mult pe educaþie. America a cheltuit
7,3% din PIB în 2009 pentru educaþie.

2. Israel

5. Noua Zeelandã

46% din populaþia Israelului are studii
superioare, iar Israelul a cheltuit 7,2% din
PIB pe educaþie în 2009. Pentru prima

41% din populaþie are educaþie superioarã, cu o ratã de creºtere anualã de
3,5%. Între 2000 ºi 2010, numãrul per-
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Cu un procent de 38%
de absolvenþi de instituþii
superioare de învãþãmânt ºi
o ratã de creºtere de 4,0%,
Marea Britanie este o destinaþie preferatã
ºi de studenþii strãini, care reprezintã
aproximativ 16% din total. Studenþii trebuie sã îºi acopere singuri o mare parte
din costul studiilor. Limita superioarã a
preþului plãtit de student s-a mãrit în anul
universitar 2012-2013 de la 3.290 de lire
sterline la 9.000.

8. Finlanda
38% din populaþie a absolvit studii
superioare ºi rata de creºtere este de
1,8%; Finlanda cheltuie 6,4% din PIB pentru
educaþie.

9. Australia
38% dintre australieni au educaþie
superioarã ºi rata de creºtere este de
3,2%. Australia este ºi o destinaþie preferatã de mulþi studenþi strãini, care reprezintã 21,2% din total.

10. Irlanda
Cu 37% din populaþie absolventã de
studii superioare, Irlanda se afla pe ultima
treaptã a podiumului. Creºterea anualã
este însã prima în clasament: 7,3%. ªi procentul de promovare a liceului a crescut,
de la 74% la 94%. (Virgil Cristea) 
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PROIECT

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

„ORGANIZAÞIA SINDICALÃ ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL
PREUNIVERSITAR – SUCCES PRIN PARTENERIAT
SOCIAL ªI CAPITAL UMAN PERFORMANT“
Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi este beneficiarul Proiectului „Organizaþia sindicalã în învãþãmântul preuniversitar – succes prin parteneriat social ºi
capital uman performant” contract
POSDRU/93/3.3/S/54001, proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul este implementat în parteneriat cu Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar Sibiu, Casa Corpului Didactic
Galaþi, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza“ Iaºi ºi SC Medsoft SRL Bârlad.
Activitãþile desfãºurate în cadrul proiectului începând cu data de 2 august
2010 sunt destinate personalului didactic,
personalului implicat în desfãºurarea
activitãþii sindicale la nivelul celor douã
judeþe partenere în proiect, Galaþi ºi Sibiu,
ºi respectiv reprezentanþilor autoritãþilor
publice locale ºi au ca scop final creºterea adaptabilitãþii ºi flexibilitãþii celor douã
organizaþii sindicale din învãþãmântul preuniversitar, partenere în proiect, prin dezvoltarea calitãþii resursei umane proprii,
prin crearea unei reþele interinstituþionale
ºi a structurilor parteneriale de tip organizaþii sindicale – autoritãþi locale ºi vor fundamenta dezvoltarea, pe termen lung, a
unor iniþiative de interes comun.
În luna iulie 2012 s-au împlinit doi ani
de la implementarea proiectului. În
aceastã perioadã grupul-þintã de la Galaþi a finalizat programele de formare
ECDL-START ºi Managementul organizaþiei, comunicare ºi leadership, iar în luna
iulie a debutat programul de formare Managementul proiectelor educaþionale. În
luna aprilie 2012 a fost finalizat programul
de formare ECDL-start pentru 200 de

salariaþi din învãþãmânt ºi 16 reprezentanþi
ai autoritãþilor locale din judeþul Sibiu.
Analiza implementãrii programelor de
formare a relevat faptul cã reprezentanþii
comunitãþilor locale sunt mult mai implicaþi în buna desfãºurare a activitãþii din
ºcoli dacã iau contact direct cu problemele acestora ºi cu personalul din
aceste instituþii. Responsabilizarea acestora, prin participarea la actul funcþional ºi
decizional de la nivelul instituþiilor de învãþãmânt, capãtã alte dimensiuni dacã
sunt implicaþi în rezolvarea problemelor
cu care se confruntã acestea.
Prin acest proiect cele douã sindicate
au urmãrit ºi redimensionarea relaþiei de
parteneriat interregional prin utilizarea
intensã a platformei e-learning a proiectului, platformã prin care reprezentanþii
celor douã sindicate au putut interacþiona mult mai uºor pentru schimbul de
idei ºi încheierea de parteneriate.
Membrii grupului-þintã inclus în proiect,
ºi nu numai, au beneficiat ºi de cele douã

centre fixe de resurse de la SIP Galaþi ºi SIP
Sibiu unde au putut desfãºura activitãþi
practice susþinute cu tehnologie IT modernã, beneficiind de sprijinul unor persoane
foarte bine pregãtite în domeniul legislativ
ºi sindical.
Prin implementarea corectã a activitãþilor proiectului putem spune cã s-a
atins în totalitate obiectivul principal propus, dezvoltarea capacitãþii organizaþiilor
sindicale din învãþãmântul preuniversitar
de a derula activitãþi comune, în sistem
partenerial, orientate spre creºterea
competitivitãþii resurselor umane proprii ºi
atragerea de noi membri, prin asigurarea
unor programe de formare profesionalã
continuã interregionale, dezvoltarea unor
Centre Fixe de Resurse ºi crearea unei
comunitãþi online interinstituþionale.
Pânã în martie 2013, vor fi finalizate
programele de formare Managementul
organizaþiei, comunicare ºi leadership ºi
Managementul proiectelor educaþionale
pentru grupul-þintã de la Sibiu. 
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UN NEICA(U) NIMENI VREA SÃ PUNÃ LABA
PE O CLÃDIRE-SIMBOL A DASCÃLILOR
De fapt este o nouã încercare a aceluiaºi hapsân tovarãº Ovidiu Rãdoi, preºedintele pensionar al Asociaþiei de Întrajutorare Umanitarã ºi Profesionalã a Personalului din Învãþãmânt (AIUPI) Galaþi,
care se chinuie, în zadar sperãm noi, de
ani de zile sã punã mâna pe imobilul de
pe strada Gãrii, nr. 35, clãdire în care
funcþioneazã trei instituþii: Casa Corpului
Didactic, Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar ºi AIUPI. Conducerea Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi
promite, la rândul ei, cã va face tot posibilul ca acest imobil, un simbol al profesorilor de la Dunãrea de Jos, sã nu ajungã
pe mâna acestor rechini imobiliari.
Absolut necunoscut în lumea didacticã, dar omniprezent ori de câte ori este
vorba despre câºtiguri nemeritate, profesorul (în rezervã) Ovidiu Rãdoi a reuºit o
nouã inginerie, care a fost cât pe ce sã-i
reuºeascã. Iatã pe scurt cum a încercat
fostul patron de firmã de gãini sã punã
laba pe una dintre clãdirile simbol pentru
învãþãmântul gãlãþean. Aºa cum am mai
scris într-un numãr anterior al revistei, în
2010, preºedintele pensionar al Asociaþiei
de Întrajutorare Umanitarã ºi Profesionalã
a Personalului din Învãþãmânt (AIUPI)
Galaþi, Ovidiu Rãdoi reuºea în condiþii
absolut misterioase sã intabuleze pe
numele asociaþiei pe care o conduce
terenul pe care se aflã imobilul de pe strada Gãrii, nr. 35. De ce spunem „condiþii
misterioase”? Pentru cã nici acum nu
putem sã înþelegem cum a putut Oficiul
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã
Galaþi sã intabuleze un teren pe baza
unei declaraþii pe proprie rãspundere,
datã de AIUPI, cum cã aceastã organizaþie este moºtenitoarea de drept a vechii
Bãnci a Corpului Didactic – care nici
mãcar nu a funcþionat în acest imobil. Mai
mult, existã chiar ºi o hotãrâre de instanþã
care atestã faptul cã AIUPI nu este în niciun caz continuatoarea Bãncii Corpului
Didactic. Impresia generalã este cã Rãdoi
a derulat toate procedurile în nume propriu, pentru cã acesta are, în general, un
comportament de patron de „sereleu” în
toatã relaþia cu subordonaþii sãi. Reprezentanþii Sindicatului Învãþãmântului
Preuniversitar Galaþi au mirosit toatã
octombrie 2012

tãrãºenia ºi, în 2011, au cerut în instanþã
anularea intabulãrii. Aºa cum era de aºteptat, instanþa a dat câºtig de cauzã SIP
Galaþi ºi a dispus Oficiului de Cadastru sã
anuleze intabularea terenului de pe Gãrii,
nr. 35, lãsându-l astfel cu buza umflatã pe
patronul AIUPI.
Cine ºi-a imaginat însã cã gãinãriile lui
Ovidiu Rãdoi se vor opri odatã cu decizia
instanþei de anulare a intabulãrii, s-a înºelat amarnic. Iatã pânã unde a mers imaginaþia omului, care nu a lipsit niciodatã
din zona câºtigului imoral! Fãrã a avea
nicio legãturã cu învãþãmântul de mai
bine de zece ani, tovarãºul profesor doctor docent în inginerii financiare, pensionarul Ovidiu Rãdoi, este ales vicepreºedinte
al Asociaþiei Învãþãtorilor din Galaþi – o
celebrã, ilustrã organizaþie profesionalã
despre care n-a auzit nimeni! - ºi într-una
din ºedinþele furtunoase din bucãtãria sediului social din strada Doja pune la cale
un plan diabolic: îl desemneazã pe preºedintele Lupu Neicu Stan sã întocmeascã un dosar cu care sã meargã la Cadastru ºi sã cearã înscrierea dreptului de
proprietate asupra terenului din Gãrii, nr.
35, pe numele sinistrei asociaþii. Apropo,
Asociaþia Învãþãtorilor din Galaþi s-a înfiinþat în 2010, adicã exact de când a început tovarãºul Rãdoi lupta pentru acapararea sediului în care funcþioneazã alãturi alte douã instituþii. Evident cã Oficiul
de Cadastru a respins cererea pentru cã
Asociaþia Învãþãtorilor din Judeþul Galaþi nu
a fãcut dovada cã are vreun drept asupra
terenului înscris în cartea funciarã, dar nu
ne putem explica tupeul de care a dat
dovadã aceastã asociaþie de buzunar!
Sã fi fost oare o nouã încercare de a
apela la bunãvoinþa unor salariaþi ai Ofi-

ciului de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã
Galaþi, aºa cum s-a întâmplat la prima
cerere de intabulare, atunci când cei doi
reprezentanþi ai Oficiului care au analizat
dosarul figurau, absolut întâmplãtor, printre fericiþii câºtigãtori ai unor credite
avantajoase acordate de AIUPI? Nu,
imaginaþia noastrã merge mult prea
departe, este chiar bolnavã! Cum sã-l
bãnuim pe tovarãºul Rãdoi cã ar fi în
stare de aºa ceva? A trecut vremea
când îºi trãgea pânã ºi cahlele de la
sobele din apartamentul pe care-l ocupa
în aceastã clãdire pentru a le valorifica
personal, astfel încât banii sã nu care
cumva sã ajungã la Comitetul Sindical de
Învãþãmânt! O aratã documentele, nu
sunt vorbe goale (a se vedea facsimilul)!
Nu se poate ca astfel de obiceiuri neortodoxe sã mai persiste la aproape 40 de ani
de la acel nefericit eveniment! Revenind
însã la ingineriile la care a recurs tovarãºul
Ovidiu Rãdoi, am încercat sã aflãm ºi
opinia SIP Galaþi, cel care a avut curajul
sã ia taurul de coarne. Am primit promisiuni, care de fapt nu erau pentru noi, ci
pentru breasla profesoralã, cã nimeni nu
se va înfrupta ilegal din imobilul de pe
strada Gãrii. „SIP Galaþi le promite
dascãlilor cã va face tot ce-i stã în puteri
ca aceastã clãdire, reprezentativã pentru învãþãmântul gãlãþean, sã nu ajungã
pe mâna rechinilor imobiliari, gen Rãdoi
sau Neicu. Noi vrem ca aceastã clãdire
sã fie folositã exclusiv în interesul salariaþilor din învãþãmânt, a învãþãmântului
gãlãþean, în general”, a precizat preºedintele Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi, Constantin Ciosu. 
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TRAINNING ÎN CADRUL PROGRAMULUI SIGURINFO
AL ORGANIZAÞIEI SALVAÞI COPIII ROMÂNIA

Proiectul derulat în cadrul programului
SigurInfo al Organizaþiei Salvaþi Copiii, are
la bazã ideea conform cãreia noile tehnologii au, în momentul de faþã, o importanþã covârºitoare în transmiterea informaþiei ºi sunt din ce în ce mai accesibile
copiilor ºi adolescenþilor care, neutilizându-le responsabil, pot fi expuºi potenþialelor riscuri prin prisma mesajelor distorsionate, legãturilor cu persoane care îºi dau
o identitate falsã, violenþã ºi multe altele.
În acest sens, proiectul îºi propune sã
demonstreze potenþialul pozitiv al noilor
tehnologii ºi sã promoveze folosirea corectã a lor de cãtre copii ºi tineri ºi de a îi
susþine în dezvoltarea lor.
Proiectul va combina potenþialul creativ al tinerilor cu vârste cuprinse între 14 ºi
16 ani într-o piesã de teatru – un mod tradiþional de divertisment ºi de transmitere
a ideilor – cu influenþe facilitate de noile
tehnologii.
Proiectul îºi propune sã atingã urmãtoarele obiective:
1. Identificarea obiceiurilor ºi comportamentelor grupurilor þintã în materie de
folosire a noilor tehnologii
2. Identificarea tuturor potenþialelor
riscurilor pentru grupurile þintã pentru a
gãsi ulterior mãsuri de prevenire a lor
3. Crearea de activitãþi educaþionale ºi
un joc interactiv care îºi propune sã creascã nivelul de conºtientizare a copiilor cu
privire la aspectele negative pe care
media ºi noile tehnologii le poate avea ºi
sã le ofere oportunitatea de al învãþa cum
sã le evite
4. Implicarea copiilor ºi tinerilor în
crearea piesei de teatru prin folosirea noilor tehnologii
5. Indicarea unor comportamente
dezirabile în domeniul online
6. Crearea unor instrumente de comunicare eficiente pentru a transmite

informaþia cãtre un numãr cât mai mare
de beneficiari
Rezultatele aºteptate ale proiectului:
1. Crearea unei imagini generale de
folosire a noilor tehnologii de cãtre grupurile þintã
2. Implicarea directã a copiilor în crearea unor instrumente specifice prin care
ei sã se protejeze de situaþii neplãcute
3. Îmbunãtãþirea abilitãþilor de folosire
a noilor tehnologii prin participarea directã a tinerilor la crearea ºi distribuirea acestor resurse educaþionale
Pentru o mai bunã aplicare a activitãþilor prevãzute de cãtre programul european, Universitatea din Palermo, Partenerul nr. 1 în cadrul programului, a efectuat
un studiu în toate cele patru þãri
partenere: Austria (AT), Germania (DE),
Italia (IT) ºi România (RO).
Principalul obiectiv al studiului a fost
de a identifica modul de utilizare a Internetului ºi comportamente online – atât în
termeni de oportunitãþi, cât ºi de riscuri –
a unui eºantion nereprezentativ de adolescenþi europeni. Un obiectiv secundar
important a fost acela de a avea în vedere ºi rolul pãrinþilor în supravegherea/
controlul activitãþilor online desfãºurate
de cãtre copii.
Studiul a fost efectuat în cele patru
þãri partenere, incluzând trei eºantioane
diferite, ºi anume:
· 377 adolescenþi (cu vârstã cuprinsã
între 14 ºi 16 ani);
· 528 pãrinþi;
· 179 profesori.
Cele trei eºantioane au fost alese în
conformitate cu o procedurã non-probabilisticã, vizând reprezentativitatea “tipologicã”, dar nestatisticã. Prin urmare, trebuie reamintit faptul cã nu se pune problema unei inferenþe statistice la întreaga
populaþie.

Studiul realizat aratã cã 87,3% dintre
adolescenþii eºantionaþi utilizeazã internetul zilnic. Aproape jumãtate dintre cei intervievaþi (42,6%) au relatat faptul cã au
accesat internetul pentru prima datã în
jurul vârstei de 6 – 10 ani; acest procentaj
scade la 30% în cazul Austriei ºi creºte la
56,6% în România. În medie, adolescenþii
petrec între 2 ore ºi jumãtate/ 3 ore navigând pe internet într-o zi normalã de
ºcoalã, austriecii mai puþin, germanii ºi italienii între 2 ore – 2 ore ºi jumãtate, iar românii chiar mai mult ( 3 ore ºi jumãtate –
4 ore). Timpul petrecut pe internet creºte
în zilele libere, astfel: aproximativ 3 ore ºi jumãtate pentru italieni ºi austrieci, 4 ore în
ceea ce îi priveºte pe germani, iar în cazul
românilor, la peste 7 ore pe zi.
În perioada 9-10 septembrie 2012, a
avut loc o întâlnire a coordonatorilor naþionali ºi profesorii din cele patru þãri participante. Întâlnirea a avut loc la sediul
CESIE din Palermo, Italia, ºi a avut ca scop
prezentarea Ghidului de Dezvoltare a
Competenþelor Digitale. Din partea României au participat Georgiana Roºculeþ,
Irina Nicolai (Organizaþia Salvaþi Copiii),
Platon Marilena(profesor ªcoala cu clasele I-VIII nr. 9 ,,Nicolae Orghidan” Braºov) ºi
Oarcea Monika Diana ( profesor ªcoala
cu clasele I-VIII nr. 16 “Take Ionescu” Timiºoara).
„Îmi place foarte mult acest grup (al
României-n.t.). Încã de la început am
intuit entuziasmul ºi potenþialul sãu intelectual realizat prin intervenþiile punctuale
fãcute în timpul training-ului. Am apreciat
ºi implicarea în activitãþile testate, dar sã
nu uitãm ºi de abilitãþile sociale ale participantelor din România’ a declarat autoarea ghidului prof.universitar Maria Ranieri.
Pentru realizarea concluziilor proiectului în perioada 15 septembrie 2012 - 15
noiembrie 2012 vor fi teste pilot în ºcoli, pe
un grup de elevi cu vârstele cuprinse între
14 ºi 16 ani, trei din capitolele ghidului. ªcolile propuse pentru a fi testate sunt ªcoala
cu clasele I-VIII nr. 9 Braºov ºi ªcoala cu clasele I-VIII nr. 16 “Take Ionescu” Timiºoara.
Profesorii implicaþi vor face evaluãri
asupra activitãþii desfãºurate, acestea
fiind transmise autoarei cãrþii pentru concluziile finale. 

OARCEA MONIKA-DIANA
ªCOALA GIMNAZIALÃ NR. 16
„TAKE IONESCU“, TIMIºOARA
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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PLEDOARIE PENTRU LECTURÃ
Lumea se schimbã cu o rapiditate
extraordinarã, mass-media pãtrunde în
viaþa fiecãruia dintre noi, copleºindu-ne
prin informaþie, comunicaþia este rapidã,
prin telefon, internet sau fax. În asemenea
condiþii, nu este chiar de mirare când unii
dintre elevi, ºi nu numai, se întreabã la ce
bun o orã de limba ºi literatura românã, un
dascãl care predã aceeaºi gramaticã cu
norme rigide, un profesor care sã-i trimitã
sã citeascã pe Eminescu, Creangã, Sadoveanu sau Preda, torturându-i 50 de minute cu lucruri care, aparent, s-ar putea sã
nu le foloseascã niciodatã.
Rãspunsul nu este simplu, cãci activitatea de educaþie a profesorului de limbã
ºi literaturã românã este un factor de gândire ºi de simþire, de modelare a sufletului ºi
pe lângã achiziþiile din programa ºcolarã,
manuale ºi cãrþi, elevul este ajutat de profesor sã-ºi formeze comportamente noi,
adecvate pentru manifestarea creativitãþii, iniþiativei ºi complexitãþii personalitãþii
sale, pentru ca tânãrul educat sã devinã
un reper al comunitãþii cãreia îi aparþine.
Cred cã progresul ºcolar este determinat de ce face, cum face profesorul de
limbã ºi literaturã românã ºi, bineînþeles, de
ce vor ºti sã facã elevii sãi. Profesorului îi
revine sarcina dificilã de a forma la elevi, în
primul rând, deprinderea de a citi, pentru
cã lectura este singura cale de adaptare,
oferind posibilitatea de dezvoltare interioarã ºi spiritualã.
Învãþarea limbii ºi literaturii române în
ºcoalã este o cale importantã de formare
ºi autoperfecþionare, stimulând memoria,
imaginaþia, gândirea. Lectura înseamnã
explorarea unui univers nou, confruntarea
de idei, modele de urmat, repere, asumarea de atitudini.
În învãþãmântul primar ºi gimnazial, lectura în clasã este foarte importantã deoarece prin ea se realizeazã atât dobândirea unei experienþe psihointelectuale, cât
ºi educaþia ºi instrucþia elevilor. Aceºtia vor
înþelege cã lectura este un act esenþial al
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existenþei ºi realizãrii operei literare, ca rezultat al coparticipãrii cititorului la semnificaþia mesajului artistic încorporat în operã.
Actul lecturii are la bazã un fond cultural, emoþional ºi comportamental, care diferã de la un receptor la altul, ceea ce
Presupune o pregãtire a elevului pentru a
recepta textul literar.profesorul trebuie sã-l
atragã, sã-i cultive gustul pentru lecturã,
prezentând verbul „a citi“ ca pe un act
cultural obligatoriu, de educaþie ce se desfãºoarã într-o perioadã îndelungatã de
timp, bprin abordarea unor texte diverse.
Obligativitatea, superficialitatea, renunþarea, modul de a gândi de tipul „astazi
nu mai citeºte nimeni“, sunt atitudini aculturale, nepedagogice, care fac ca relaþia
profesor-literaturã-elev sã se transforme
într-o convenienþã, cu un efect negativ
asupra celui din urmã.
Receptarea textului literar înseamnã ºi
predarea normelor ortoepice ºi ortografice ale limbii române, acestea aflându-se
în raport de reciprocitate, în sensul cã ortografia fixeazã grafic ortoepia sau cã imaginea scrisã a cuvântului, corectitudinea
lui influenþeazã stilul. Profesorul de limbã ºi
literaturã românã trebuie sã analizeze textul împreunã cu elevii printr-o confruntare
a greºelii cu norma, prin fixarea variantei
corecte cu ajutorul unor exemple adecvate de cunoaºtere, caracterizare, grupare, morivare, disociere, în scopul formãrii
deprinderilor corecte.
Studierea limbii ºi literaturii române în
ºcoalã oferã posibilitatea de a solicita ortografia ºi ortoepia în interpretarea operei
literare, în multe cazuri acestea determinând stilul ºi individualizarea unor personaje sau relevând intenþionalitatea scriitorului de a exprima o idee, un anumit mesaj.
Lectura este una dintre cãile importante
de formare, îmbogãþire ºi de nuanþare a
vocabularului elevilor, de aceea profesorului de limbã ºi literaturã românã îi revine obligaþia de a cunoaºte ce ºi cât citesc
elevii, de a orienta lectura acestora. Pro-

grama oferã posibilitatea stabilirii unei bibliografii obligatorii, de referinþã, pe care
elevii trebuie sã o parcurgã pentru a-ºi
forma o culturã generalã, pentru a-ºi
educa gustul ºi simþul estetic. În cadrul orei
de literaturã, profesorul are posibilitatea
de a analiza textele literare într-o discuþie liberã, necoercitivã, dezvoltând la elevi
simþul de observaþie ºi analizã, stabilind
etape ºi niveluri de lecturã ale înþelegerii
unui text, vocabularul necesar exprimãrii
observaþiilor, punctelor de vedere. Profesorul de limbã ºi literaturã românã trebuie
sã urmãreascã, pe termen lung, prin obiective educaþionale concrete, formarea
deprinderilor, a instrumentelor de lucru.
Sunt convinsã cã ora de limbã românã
înseamnã comunicare literarã, presupunând un om ºi o carte. Cartea nu este un
spaþiu sec, închis, ci o lume spiritualã, o
punte între autor ºi cititor. Lectura nu este
numai un act de manifestare a operei, ci ºi
un proces de valorificare. Credinþa mea
este cã literatura nu se predã ca o împãrþire a materiei pe secvenþe ordonate, ea
presupune, în primul rând, lecturã. Cultivarea deprinderii de a citi trebuie sã ajungã
pânã într-acolo încât lectura trebuie sã
ajungã o necesitate cotidianã, de aceea
trebuie încurajat în a citi cât mai divers, în
a-ºi exprima opiniile. Eºecul în cazul literaturii înseamnã semialfabetizare, ignoranþã,
cãci lectura nu poate fi înlocuitã nici de
internet, nici de film, presã, radio sau televiziune.
De ce pledez pentru calitatea ºi eficienþa orelor de limba ºi literatura românã
ºi pentru lecturã? Tocmai pentru cã nu
vreau ca generaþiile urmãtoare sã fie
ignorante, pentru cã vreau ca tinerii de
mâine sã fie comunicativi ºi înþelegãtori,
bogaþi spiritual ºi capabili sã se integreze în
societate. 
PROF. STAN CRISTINA
ªCOALA GIMNAZIÃLA
BÂSCA-CHIOJDULUI, JUD. BUZÃU
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SE SCHIMBÃ LEGEA EDUCAÞEI

DIRECTORII DE ªCOLI, ALEªI DE CONSILIUL PROFESORAL
DRAGOS NEACSU
Ministrul Educaþiei, Ecaterina Andronescu, a declarat cã doreºte modificarea Legii educaþiei în aºa fel încât directorii unitãþilor de învãþãmânt sã fie aleºi de
consiliile profesorale ºi sã se scape de “ingerinþa politicã”.
Ecaterina Andronescu a afirmat cã
dorinþa sa este ca directorii de ºcoli sã fie
aleºi la fel ca ºi rectorii universitãþilor, de
cãtre cadrele didactice, ºi sã poatã da
socotealã în faþa acestora.
Ministrul Educaþiei a adãugat cã vrea
sã modifice Legea educaþiei pentru ca
directorii sã poatã fi aleºi de consiliile profesorale, în aºa fel încât ºcolile sã îºi poatã
gestiona problemele pe care le au “fãrã
amestec politic”.
“Eu vreau sã schimbãm Legea învãþãmântului, în aceastã lege sã scriem cã directorul este ales de consiliul profesoral ºi
în felul acesta scãpãm de orice ingerinþã
politicã. Aºa se aleg rectorii acum. Am
fost rector, m-a ales comunitatea academicã, ºtiam cã trebuie sã dau socotealã
comunitãþii academice. Prin lege trebuie
sã dãm în mâna consiliului profesoral
pârghiile sã-l schimbe pe director, dacã
nu duce ºcoala în direcþia cea bunã”, a
susþinut Andronescu.
La ora actualã, funcþiile de director ºi
director adjunct se ocupã prin concurs
public de cãtre cadre didactice titulare
membre ale corpului naþional de experþi

în management educaþional, iar concursul este organizat de unitatea de învãþãmânt prin consiliul de administraþie. Tot potrivit Legii Educaþiei Naþionale în vigoare,
în urma promovãrii concursului, directorul
încheie contract de management cu primarul unitãþii administrativ-teritoriale. De
asemenea, din comisia de concurs, la
ora actualã, trebuie sã facã parte cadre
didactice, un reprezentant al inspectoratului ºcolar precum ºi un reprezentant al
consiliului local, respectiv judeþean, în
funcþie de unitãþile aflate în subordine.
Potrivit unor surse din MECTS, actuala
conducere ar dori ºi modificarea structurii
consiliului de administraþie. Astfel, dacã
acum în consiliul de administraþie ponderea cadrelor didactice este sub 50%,
dupã modificare angajaþii din ºcoalã ar
trebui sã deþinã majoritatea. Potrivit textului proiectului dupã Alineatul (2) al arti-

colului 96 se introduce un nou alineat
care va avea urmãtorul cuprins:
„(21) Prin excepþie de la prevederile
alin. (2), pânã la data de 1 septembrie
2014, consiliul de administraþie se constituie, în învãþãmântul de stat, din: 50% membri cadre didactice alese de cãtre personalul didactic al ºcolii, 50% reprezentanþi
ai pãrinþilor ºi ai consiliului local, în procente egale de câte 25% fiecare, aleºi de
cãtre consiliul reprezentativ al pãrinþilor,
respectiv autoritãþile administraþiei publice locale ºi care nu pot fi cadre didactice în unitatea ºcolarã respectivã. Directorul este membru de drept al consiliului
de administraþie. Directorul adjunct este
membru de drept al consiliului de administraþie în cota de 50% a cadrelor didactice din unitatea de învãþãmânt respectivã. La ºedinþele consiliului de administraþie participã reprezentanþii sindicatelor
din unitatea de învãþãmânt ºi un reprezentant al elevilor, cu statut de observatori.
În cazul în care consiliul de administraþie este constituit din 9 membri, dintre
aceºtia 4 sunt cadre didactice, exclusiv
directorul, un reprezentant al primarului, 2
reprezentanþi ai consiliului local ºi 2
reprezentanþi ai pãrinþilor; ”
În cazul în care consiliul de administraþie este constituit din 13 membri, dintre
aceºtia 6 sunt cadre didactice, exclusiv
directorul, un reprezentant al primarului, 3
reprezentanþi ai consiliului local ºi 3 reprezentanþi ai pãrinþilor. 
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ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUFERÃ,
IAR POLITICIENII SE JOACÃ DE-A MOÞIUNEA
Plenul Camerei Deputaþilor a respins,
marþi, 2 octombrie, moþiunea simplã iniþiatã de PDL pe tema Educaþiei, intitulatã
„Brambureala din Educaþie duce la plagiat ºi eºec ºcolar”, cu 153 de voturi „împotrivã”, 67 voturi „pentru” ºi 10 abþineri.
Prezentã la dezbatere, Ecaterina Andronescu a declarat cã moþiunea simplã a
PDL este un demers politic, care are þinte
clare, îndreptate spre persoane, ºi a apreciat cã democrat-liberalii sunt deranjaþi
de faptul cã premierul este „de altã valoare decât premierii PDL“.
PDL cerea renunþarea la introducerea
bacalaureatului profesional pentru 2013 ºi
continuarea învãþãmântului profesional,
aºa cum a fost el introdus în 2012, precum
ºi aplicarea Legii Educaþiei Naþionale în
privinþa bacalaureatului tehnologic. De
asemenea, democrat-liberalii cereau ca
ministrul Andronescu sã-i retragã lui Victor
Ponta titlul de doctor, precum ºi emiterea
unei interdicþii pentru acesta de a mai
activa cel puþin cinci în învãþãmântul universitar.
De partea cealaltã, ministrul Educaþiei
a declarat cã introducerea Bacalaureatului profesional este o soluþie pentru creºterea competenþelor profesionale ºi o
ºansã pentru integrare pe piaþa muncii,
respingând astfel criticile din moþiune. „Bacalaureatul profesional nu atinge Bacalaureatul naþional. Bacalaureatul profesional reprezintã o soluþie pentru creºterea
competenþelor profesionale ºi o ºansã de
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integrare pe piaþa muncii”, a declarat
Andronescu.
Ministrul a respins ºi acuzaþia cã ar fi
politizat învãþãmântul, menþionatã în moþiune, arãtând cã ea a propus ca directorii ºcolilor sã fie aleºi de Consiliul profesoral, dar PDL s-a opus. „Consiliul Naþional
de Eticã funcþioneazã nu pe baza unui
regulament dat de minister, ci pe baza
legii elaborate de Daniel Funeriu“, a mai
spus Andronescu. „Consiliul Naþional de
Eticã este cel care potrivit legii este competent sã decidã în legãturã cu abaterile
de la etica universitarã. Pentru demnitari,
ministrul nu are niciun fel de rol în aceastã
procedurã“. Nu este o procedurã pe
care eu am promovat-o, este o procedurã rezultatã din legea pe care v-aþi
asumat rãspunderea”, le-a mai spus
Andronescu iniþiatorilor moþiunii.
Depunerea moþiunii de cãtre PDL a fost
catalogatã de cãtre deputatul PNL Eugen
Nicolãescu ca fiind un act ipocrit. „Moþiunea ar fi trebuit adresatã fostului dumneavoastrã Guvern ºi ministrului Funeriu, pentru
cã faceþi referire la modul în care el a
conceput greºit aceastã lege ºi nu a reuºit
sã o punã în practicã, a lãsat tot pe umerii
Guvernului Ponta. E un demers ipocrit. Aveþi
politici dezastruoase ºi vã spãlaþi pe mâini
ca ºi cum nu aþi trecut pe la guvernare. E o
moþiune mincinoasã. E o moþiune care e
normal sã fie respinsã“, a spus Nicolãescu.
Dincolo de ºicanele politice, rãmâne
întrebarea privind necesitatea introdu-

cerii Bacalaureatului profesional ºi reabilitarea ºcolilor profesionale. Din statistica
Ministerului Educaþiei reiese clar cã majoritatea celor care nu reuºesc sã promoveze notele de Bacalureat sunt în general
de la colegiile tehnice ºi de grupurile ºcolare. Dacã în ultimii doi ani peste 75% dintre absolvenþii liceelor teoretice au reuºit
sã obþinã peste 6, în cazul grupurilor ºcolare, procentul de promovabilitate este
sub 30%.
Trebuie spus cã, în acest an, dupã ce
s-au fãcut publice rezultatele de la Bacalaureat, Ministerul Educaþiei a venit ºi cu
propuneri de ameliorare a situaþiei. Printre
acestea se numãrã:
 Elaborarea unui plan naþional de
inspecþie ºcolarã a ministerului, centrat
pe asigurarea calitãþii;
 Programe de formare continuã a
cadrelor didactice în domeniul didacticii
ºi al specialitãþii, inclusiv în vederea dezvoltãrii competenþelor de evaluare;
 Organizarea unei simulãri a Examenului de bacalaureat la nivel naþional;
 Analiza planurilor-cadru, în vederea
asigurãrii numãrului de ore necesar unei
pregãtiri corespunzãtoare la disciplinele
evaluate în cadrul Examenului de bacalaureat;
 Creºterea numãrului de consilieri ºcolari ºi formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii ºi orientãrii ºcolare ºi profesionale. 
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ORIENTAREA PONDERII VOLUMULUI DE INSTRUIRE A
ELEVILOR PRIVIND REALIZAREA PRINCIPALELOR CATEGORII
DE CONÞINUTURI PREVÃZUTE ÎN PROGRAMELE ªCOLARE LA
O ªCOALÃ FÃRÃ SALÃ DE SPORT
Predarea educaþiei fizice la nivelul
ciclurilor inferioare ºi superioare ale liceului, indiferent de filierã, profil sau specializare, se centreazã pe urmãtoarele direcþii:
- consolidarea, perfecþionarea, extinderea, dupã caz a fondului de deprinderi specifice diferitelor discipline
sportive ºi a cunoºtinþelor aferente
acestora; aici trebuie fãcutã precizarea ca în clasa a IX-a se ia în considieraþie ºi învãþarea anumitor acþiuni motrice:
- perfecþionarea capacitãþii de participarea opþionalã sub formã de
întrecere la disciplinele sportive:
- continuarea dezvoltãrii capacitãþilor
motrice, cu precãdere a formelor
combinate ale acestora;
- extinderea ofertei de conþinuturi cu
discipline sportive dorite de ele, a
cãror practicare se poate continua
ºi în activitatea independentã;
- transmiterea cãtre elevi a unor programe de întreþinere fizicã ºi a cunoºþintelor necesare aplicãrii lor independente.
Sub aspect metodic, activitatea didacticã trebuie sã reflecte tratarea diferenþiatã, indvidualã ºi de grup a elevilor,
valorificarea unor categorii de conþinuturi
rezultate din oferta profesorului ºi opþiunea elevului, promovarea exersãrii în regim

de autoorganizare ºi autoconducere.
Competenþele generale pe care se
axeazã competenþele specifice ºi conþinuturile din programele ºcolare urmãresc:
- integrarea cunoºtinþelor ºi tehnicilor
specifice educaþiei fizice în acþiune
de optimizare a dezvoltãrii fizice ºi a
capacitãþii motrice proprii;
- valorificarea cunoºtinþelor ºi a deprinderilor sportive dobândite în organizarea ºi practicarea disciplinelor sportive;
- analiza ºi evaluarea concursurilor
sportive din perspectiva spectatorului.
Educaþia fizicã la clasele IX - XII va urmãri realizarea competenþelor generale
ºi specifice, implicit a acþiunilor aferente
acestora, precum ºi a sigurarea contribuþiei specifice la atingerea finalitaþilor învãþãmântului liceal. Metodologia de proiectare ºi de realizare a demersului didactic se elaboreazã asemãnãtor în toþi anii
de studiu, pãstrându-se specificitatea primului ºi ultimului an, urmãrindu-se o cantitate de concepþie.
Particularizând, competenþa “optimizarea dezvoltãrii fizice ºi dezvoltarea capacitãþii motrice proprii” are o pondere
semnificativã în economia lecþiei fiind
realizatã sub directa îndrumare a profesorului. Conþinuturile “dezvoltãrii capacitãþii motrice” pot fi diferenþiate în funcþie
de domeniile de specializare ale elevilor.

Competenþele în valorificarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor sportive dobândite
se realizeazã diferit, urmãrindu-se aprofundarea ºi extinderea cunoºtinþelor, a
componentelor pregãtirii fizice ºi tehnicotactice având pondere crescutã mai ales
în clasele terminale, activitãþile de exersare globalã, preponderent sub formã de
joc ºi întrecere sportivã.
Ponderea competenþelor, a componentelor este diferitã în funcþie de subsistemele educaþiei fizice ºi sportului. În stabilirea acestei ponderi un rol determinant
îl are întotdeauna modul de concepere
a relaþiei dintre cele douã componente
tematice: calitãþile motrice ºi deprinderile
ºi priceperile motrice. Unii specialiºti dau
prioritate calitãþilor motrice în detrimentul
depinderilor. Alþii dau prioritate deprinderilor ºi priceperilor motrice, ce presupune
indirect un nivel înalt al parametrilor calitãþilor motrice.
Particularizând la nivelul ºcolii noastre,
din cauza dotãrii materiale inexistente
pentru sezonul rece ºi având în vedere cã
petrecem 6 luni din totalul celor 9 a unui
an ºcolar în interior, proiectarea didacticã,
componentele ºi conþinuturile trebuie
adaptate unor particularitãþi de conþinut,
structurã ºi desfãºurare. În aceastã perioadã, lecþiile de educaþie fizicã pot aborda teme din calitãþile motrice (cu rezerve
faþã de viteza de deplasare ºi rezistenþa de
tip anaerob) ºi din unele deprinderi motrice:
- deprinderi ºi priceperi utilitar aplicative;
- deprinderi ºi priceperi motrice din
gimnastica aeorbicã ºi ritmicã;
- deprinderi ºi priceperi motrice din
unele sãrituri cu sprijin;
- câteva activitãþi motrice din atletism.
Indiferent de conþinuturi, aceste lecþii
þinute în condiþii improvizate devin monotone ºi plictisitoare, elevii manifestând
dezinteres la un moment dat faþã de
aceastã activitate.
Important este cã asemenea lecþii nu
sunt de acceptat în ºcoalã. 
PROF. BOGDANA VASILE
PROF. SERGIU TALVAC
GRUP ªCOLAR ECOMIC
«GHEORGHE DRAGOº» SATU MARE
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ÎN EUROPA, LIMBILE STRÃINE
SE PREDAU DIN ªCOALA PRIMARÃ

ADRIANA MIHALCEA
În România, copiii învaþã limbi strãine
de la grãdiniþã. Sunt preferate engleza,
germana, franceza ºi spaniola. Unii pãrinþi
îºi înscriu prichindeii chiar la douã limbi
strãine. Dacã acest lucru este bun sau nu
pentru dezvoltarea celor mici poate fi o
discuþie fãrã sfârºit, deoarece pãrerile au
fost mereu împãrþite pe aceastã temã.
Cert este cã tendinþa învãþãmântului românesc este preluatã ºi de alte state: potrivit unui raport recent al Comisiei Europene,
majoritatea elevilor începe studiul limbilor
strãine la vârste tot mai fragede, de 6-9 ani.
În ultimii 15 ani, majoritatea þãrilor a
redus vârsta de începere a studiului obligatoriu al limbilor strãine, iar unele au
inclus limbile strãine în programa preºcolarã. De exemplu, comunitatea germanofonã din Belgia oferã copiilor lecþii
de limbi strãine de la vârsta de 3 ani.
Raportul Comisiei Europene, intitulat
„Date de referinþã privind predarea limbilor în ºcolile din Europa” 2012, subliniazã
cã un numãr tot mai mare de elevi studiazã
acum douã limbi strãine, timp de cel puþin
un an, în cadrul învãþãmântului obligatoriu.
Astfel, în medie, în anul ºcolar 20092010, 60,8% dintre elevii de gimnaziu
învãþau douã sau mai multe limbi strãine,
ceea ce înseamnã o creºtere de 14,1%
faþã de anul ºcolar 2004-2005. În aceeaºi
perioadã, proporþia elevilor de ºcoalã primarã care nu învãþau o limbã strãinã a
octombrie 2012

scãzut de la 32,5% la 21,8%. Totodatã, raportul confirmã faptul cã engleza este
categoric cea mai predatã limbã strãinã
în aproape toate þãrile europene, urmatã
de departe de francezã, spaniolã, germanã ºi rusã.
Engleza este cea mai predatã limbã
strãinã în aproape toate cele 32 de þãri
incluse în studiu (cele 27 de state membre, Croaþia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia ºi Turcia), tendinþã care s-a accentuat considerabil din 2004-2005. În gimnaziu ºi în cadrul învãþãmântului liceal general, peste 90% dintre elevi învaþã engleza. Doar o micã parte dintre elevi (0-5%, în
funcþie de fiecare þarã) învaþã alte limbi:
franceza, spaniola, germana ºi rusa.
În Marea Britanie, de exemplu, orice
copil poate studia o limbã strãinã, chiar ºi
latinã, greacã sau chinezã, de la vârsta
de 7 ani, dupã o nouã reformare a curriculei. Dar, în aceeaºi mãsurã, elevii sunt
încurajaþi sã se orienteze ºi cãtre ºtiinþe.
Introducerea predãrii unei limbi strãine
obligatoriu la nivelul ºcolilor primare are
ca scop creºterea nivelului de cunoºtinþe,
dupã ce conducerile ºcolilor din Marea
Britanie au observat cã elevii lor au rãmas
în urmã la acest capitol. Astfel, elevii vor
învãþa sã spunã fraze, sã pronunþe corect
ºi sã poatã sã se exprime adecvat într-o
altã limbã de circulaþie internaþionalã. Nu
în ultimul rând, ei vor învãþa ºi gramatica
limbii respective, ca ºi poezii ºi cântece
din cultura þãrii respective.

Ce s-a întâmplat în Marea Britanie
poate fi pus ºi sub semnul faptului cã pentru un popor care vorbeºte engleza nativ,
cea mai vorbitã limbã strãinã de pe Planetã, studiul unei alte limbi poate fi inutil.
Dar, într-o altã cercetare recentã cu
privire la importanþa învãþãrii în procesul
de dezvoltare a creierului în primii trei ani
de viaþã, se sugereazã cã limbile strãine
ar trebui sã fie învãþate de cãtre copii cât
mai devreme posibil. Însã cu atâtea cerinþe impuse copilului, pãrinþii îºi pot pune
întrebarea fireascã dacã este important
pentru copil sã înveþe o limbã strãinã de
la o vârstã foarte fragedã.
În general, copiii au o capacitate
foarte mare de învãþare a cuvintelor. De
exemplu, când educatoarea sau pãrinþii
folosesc cuvinte în limbi diferite pentru a
desemna acelaºi obiect, copilul va învãþa pur ºi simplu cã ambele cuvinte se folosesc pentru a desemna acel obiect.
De aceea, la vârste mici, pânã la 2-3
ani, este mai bine ca denumirile obiectelor în ambele limbi sã fie introduse
gradual.
Problema se pune, însã, ºi cine predã
aceste limbi. Potrivit raportului CE, puþine
sunt þãrile care le impun profesorilor de
limbi strãine, în perioada de stagiu, sã petreacã o perioadã de timp în strãinãtate
pentru imersiune lingvisticã. Numai 53,8%
dintre profesorii de limbi strãine, care au
participat la studiul european recent publicat cu privire la competenþele lingvistice, afirmã cã au studiat mai mult de o
lunã într-o þarã în care se vorbeºte limba
pe care o predau. Aceastã cifrã medie
ascunde însã o mare varietate de situaþii:
în timp ce 79,7% dintre profesorii spanioli
au studiat mai mult de o lunã limba aleasã într-o þarã în care aceasta se vorbeºte,
numai 11% dintre profesorii din Estonia au
avut o experienþã similarã.
Pornind de la aceste constatãri, se
pune întrebarea dacã expunerea viitorilor profesori la limba pe care o predau în
þara unde aceasta se vorbeºte ar trebui
sã fie consideratã un criteriu al calitãþii în
formarea profesorilor.
În Europa se vorbesc 23 de limbi oficiale, dar existã ºi peste 60 de comunitãþi
autohtone care vorbesc o limbã regionalã sau minoritarã. 
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ORGANIZAREA ªI DESFÃªURAREA CONCURSURILOR DE
OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE VOR
DEVENI VACANTE PE PARCURSUL ANULUI ªCOLAR 2012-2013
ÎN UNITÃÞILE DE ÎNVÃÞÃMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
Prin OMECTS nr. 5.624 din 31 august
2012 s-a aprobat Metodologia de organizare ºi desfãºurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care
devin vacante pe parcursul anului ºcolar
2012-2013 în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat.
Inspectoratele ºcolare gestioneazã,
reactualizeazã ºi publicã baza de date
privind cadrele didactice calificate rãmase nerepartizate ºi posturile didactice/catedrele din unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar de stat care devin vacante
pe parcursul anului ºcolar 2012-2013, prin
afiºare la sediile proprii ºi pe site-urile acestora.
Dupã data de 17 septembrie 2012, pe
posturile didactice/catedrele complete
sau incomplete care devin vacante în
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de
stat, pe parcursul anului ºcolar 2012-2013,
se repartizeazã personalul didactic calificat, care îndeplineºte condiþiile de ocupare a acestor posturi, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar în anul ºcolar 2012-2013, aprobatã
prin OMECTS nr. 5.560/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În lipsa personalului didactic prevãzut
anterior, dupã începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele complete sau
incomplete care devin vacante în unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar de stat pe
parcursul anului ºcolar 2012-2013, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie
la nivelul unitãþilor de învãþãmânt care au
posturi didactice neocupate, personalului
didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotãrârii consiliilor de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt.
În cazul în care posturile didactice nu
pot fi ocupate astfel, consiliile de administraþie din unitãþile de învãþãmânt în care
devin vacante posturi didactice/catedre,
pe o duratã mai mare de 60 de zile, sunt
abilitate sã organizeze ºi sã desfãºoare
individual, în consorþii ºcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri cu
probe scrise ºi practice/orale în profilul
postului ori inspecþii speciale la clasã pentru ocuparea posturilor, pe perioadã de-

terminatã, cu personal didactic calificat,
respectiv testãri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fãrã
studii corespunzãtoare postului.

Ocuparea posturilor didactice/
catedrelor care devin vacante
pe parcursul anului ºcolar, în
unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar de stat, cu
personal didactic calificat
Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat în care devin
vacante posturi didactice/catedre pe
parcursul anului ºcolar, se pot înscrie la
concurs absolvenþi cu diplomã ai învãþãmântului superior, postliceal sau mediu
care au înscrise pe diplomã/diplome specializarea/specializãrile corespunzãtoare
posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului privind disciplinele de învãþãmânt, domeniile ºi specializãrile, precum ºi probele de concurs
valabile pentru încadrarea personalului
didactic din învãþãmântul preuniversitar.
Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisã se susþine în
specializarea/specializãrile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupã
programele valabile, specifice pentru
concurs.
Nu au dreptul sã participe la concurs
persoanele care au fost înlãturate din
învãþãmânt printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã, persoanele care nu prezintã un document medical din care sã reiasã faptul
cã nu existã incompatibilitãþi de ordin
medical cu funcþia didacticã, precum ºi
persoanele care au fost eliminate pentru
fraudã sau tentativã de fraudã în cadrul
concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate
în învãþãmântul preuniversitar, sesiunea
2012.
Pentru organizarea ºi desfãºurarea
concursurilor la nivelul unei unitãþi de
învãþãmânt, consiliul de administraþie al
unitãþii de învãþãmânt stabileºte comisia

de concurs ºi este numitã prin decizia directorului unitãþii de învãþãmânt.
În situaþia în care unitãþile de învãþãmânt sunt organizate în consorþii ºcolare/
asocieri temporare la nivel local, comisia de
organizare ºi desfãºurare a concursului se
constituie la nivel de consorþiu ºcolar/asociere temporarã, fiind validatã de fiecare
consiliu de administraþie al unitãþilor de învãþãmânt ºi este numitã prin decizia directorului unitãþii de învãþãmânt, care coordoneazã activitatea consorþiului ºcolar/decizia
directorului unitãþii de învãþãmânt, care a
fost stabilitã centru de concurs.
În cazul în care în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, care organizeazã
concurs nu existã suficienþi membri, conducerea unitãþii de învãþãmânt apeleazã
la metodiºtii de specialitate ai inspectoratului ºcolar sau la directori din alte
unitãþi de învãþãmânt.
Evaluarea lucrãrilor de concurs ºi
afiºarea rezultatelor se realizeazã în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.
Lucrãrile scrise, pentru care se depun
contestaþii, în termen de maximum 24 de
ore de la afiºarea rezultatelor, se resigileazã, în vederea reevaluãrii, secretizându-se ºi nota/notele acordatã/acordate
la prima evaluare.
Comisia de rezolvare a contestaþiilor
este formatã în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a
subiectelor, a baremelor de evaluare ºi
de evaluare a lucrãrilor scrise. Comisia de
rezolvare a contestaþiilor este numitã prin
decizia preºedintelui comisiei de organizare ºi desfãºurare a concursului.
Hotãrârile comisiei de rezolvare a
contestaþiilor sunt definitive ºi se pot ataca numai prin procedura contenciosului
administrativ, contestaþia reprezentând
plângerea din cadrul procedurii prealabil
reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Dupã validarea dosarelor de concurs
ºi afiºarea listei candidaþilor admiºi pentru
susþinerea probelor de concurs, comisia
de organizare ºi desfãºurare a concursului
afiºeazã graficul de desfãºurare a prowww.SCOALAROMANEASCA.ro
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belor practice/orale ºi a inspecþiilor speciale la clasã.
Dupã desfãºurarea ºi evaluarea probelor practice/orale ºi a inspecþiei speciale la clasã se alcãtuieºte lista candidaþilor admiºi pentru susþinerea lucrãrii scrise.
Dupã soluþionarea tuturor contestaþiilor, comisia de organizare ºi desfãºurare
a concursului alcãtuieºte listele finale, în
ordinea descrescãtoare a mediilor, pentru
fiecare disciplinã de concurs fiind prezentate consiliului unitãþii de învãþãmânt
care a organizat concursul, în vederea
validãrii.
Dupã validare, comisia de organizare
ºi desfãºurare a concursului repartizeazã
pe posturile didactice/catedrele devenite vacantate/rezervate candidaþii care
au obþinut cel puþin media 5 (cinci), în
ordinea descrescãtoare a mediilor.
Directorul unitãþii de învãþãmânt emite
decizia de numire pentru candidaþii repartizaþi ºi încheie cu aceºtia contracte
individuale de muncã pe perioadã determinatã pânã la finalizarea anului ºcolar în
curs ori pânã la revenirea titularului pe
post/catedrã, dar nu mai târziu de finalizarea anului ºcolar în curs, pentru candidaþii repartizaþi pe posturi didactice/catedre rezervate, conform anexei
nr. 3 din OMECTS nr. 5.624/2012.

Ocuparea posturilor
didactice/catedrelor devenite
vacantate pe parcursul anului
ºcolar, în unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de
stat, cu personal didactic
fãrã studii corespunzãtoare
postului
În mod excepþional, în situaþia în care
posturile didactice/catedrele care devin
vacante în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat, pe parcursul anului
ºcolar, nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat, acestea pot fi ocupate
pe perioadã determinatã cu personal didactic fãrã studii corespunzãtoare postului, testat prin interviu ºi lucrare scrisã, în
profilul postului didactic solicitat.
La testare se pot prezenta persoane
care au absolvit cel puþin liceul, cu diplomã de bacalaureat.
Candidaþii pot contesta rezultatul
evaluãrii lucrãrii scrise. Contestaþiile se soluþioneazã prin recorectarea lucrãrilor
scrise de alþi profesori de specialitate decât cei care au evaluat iniþial lucrãrile
scrise, numiþi de preºedintele comisiei penoctombrie 2012

tru testarea personalului fãrã studii corespunzãtoare postului.
Rezultatul stabilit în urma recorectãrii
rãmâne definitiv ºi se poate ataca numai
prin procedura contenciosului administrativ, contestaþia reprezentând plângerea
din cadrul procedurii prealabil reglementate la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În vederea susþinerii interviului, comisia
pentru organizarea ºi desfãºurarea testãrii
personalului fãrã studii corespunzãtoare
postului elaboreazã bilete cu întrebãri, pe
baza tematicii specifice elaborate de
M.E.C.T.S. Candidatul extrage un bilet ºi rãspunde la întrebãrile conþinute de acesta.
Contestaþiile privind organizarea ºi
desfãºurarea interviului se soluþioneazã de
consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt care a fost stabilitã centru de testare. Hotãrârile consiliului de administraþie
al unitãþii de învãþãmânt care a fost stabilitã centru de testare sunt definitive ºi se pot
ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaþia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabil reglementate de art. 7 din Legea nr.
554/2004, cu modificãrile ulterioare.
Dupã soluþionarea contestaþiilor, comisia pentru testarea personalului fãrã
studii corespunzãtoare postului repartizeazã pe posturi didactice/catedre candidaþii care au obþinut la testare minimum
media 5 (cinci), în ordinea descrescãtoare
a mediilor.
Directorii unitãþilor de învãþãmânt
încheie contracte individuale de muncã
pe perioadã determinatã pentru candidaþii repartizaþi, în baza testãrii, astfel:
a) pânã la 31 august a fiecãrui an
ºcolar pentru absolvenþii învãþãmântului
superior cu alte specializãri decât ale
postului didactic/catedrei sau pânã la
venirea unui cadru didactic calificat ori
pânã la venirea titularului pe post/catedrã pentru candidaþii repartizaþi pe posturi didactice/catedre rezervate;
b) pânã la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului ºcolar, pentru absolvenþii învãþãmântului mediu/postliceal
cu alte specializãri decât ale postului didactic/catedrei sau pânã la venirea unui
cadru didactic calificat ori pânã la venirea titularului pe post/catedrã pentru
candidaþii repartizaþi pe posturi didactice/catedre rezervate.
Modelul de contract individual de
muncã pe care trebuie sã îl încheie directorul unitãþii de învãþãmânt cu candidaþii
repartizaþi (anexa nr. 3 din OMECTS nr.
5.624/2012) poate fi descãrcat de pe siteul www.scoalaromaneasca.ro. 

CURIER LEGISLATIV
1. MO nr. 600/21.08.2012 - OMECTS
nr. 5.310/2012 - pentru recunoaºterea
dreptului cadrelor didactice care deþin titlul de profesor universitar/conferenþiar universitar de a participa la
concursurile organizate în vederea
ocupãrii unor posturi în învãþãmântul
superior;
2.MO nr. 651/13.09.2012 - OMECTS/
OMS nr. 5.675/761/2012 - privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia
privind examinarea stãrii de sãnãtate
a preºcolarilor ºi elevilor din unitãþile de
învãþãmânt de stat ºi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea
asistenþei medicale gratuite ºi pentru
promovarea unui stil de viaþã sãnãtos,
aprobatã prin OMECTS ºi OMS nr.
5.298/1.668/2011, precum ºi pentru
abrogarea anexei nr. 7 la privind asistenþa medicalã a preºcolarilor, elevilor
ºi studenþilor;
3.MO nr. 651/13.09.2012 - OMECTS
nr. 5.635/2012 - privind structura anului
ºcolar 2012-2013;
4.MO nr. 654/14.09.2012 - OMECTS
nr. 5.606/2012 - privind organizarea ºi
desfãºurarea evaluãrii naþionale pentru
absolvenþii clasei a VIII-a în anul ºcolar
2012-2013;
5.MO nr. 654/14.09.2012 - OMECTS
nr. 5.608/2012 - privind organizarea ºi
desfãºurarea admiterii în învãþãmântul
liceal de stat pentru anul ºcolar 20132014;
6.MO nr. 656/17.09.2012 - OMECTS
nr. 5.624/2012 - pentru aprobarea Metodologiei de organizare ºi desfãºurare
a concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care devin vacante pe parcursul anului ºcolar 20122013 în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat;
7.MO nr. 657/17.09.2012 - OMECTS
nr. 5.671/2012 - pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba maternã ºi al Limbii ºi literaturii materne, al
Limbii ºi literaturii române, studiul Istoriei
ºi tradiþiilor minoritãþilor naþionale ºi al
Educaþiei muzicale în limba maternã;
8.MO nr. 657/17.09.2012 - OMECTS
nr. 5.745/2012 - privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare a
programelor de formare psihopedagogicã în vederea certificãrii competenþelor pentru profesia didacticã.
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4 UNIVERSITÃÞI ROMÂNEªTI,
ÎN TOP 700 MONDIAL
MIRELA DALAIS
Deºi nici una dintre instituþiile de
învãþãmânt superior din România nu figureazã în topul primelor 500 de universitãþi
din lume, câteva au reuºit totuºi sã intre ºi
anul acesta în top 700 mondial, ceea ce,
sã recunoaºtem, este totuºi o performanþã. Cele patru instituþii de învãþãmânt superior care se regãsesc în top 700 sunt
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaºi, Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj
Napoca, Universitatea Bucureºti ºi Universitatea de Vest din Timiºoara, aºa cum
sunt ordonate în respectivul clasament.
Aceste patru instituþii româneºti au reuºit
sã figureze în “QS World University Rankings” 2012/2013 (ultimul top care a fost
dat publicitãþii), adicã în clasamentul
internaþional al celor mai bune 700 de
universitãþi la nivel mondial. Din pãcate,
deºi au fost incluse în acest clasament,
s-au plasat cãtre coada acestui top, adicã
între poziþiile 600 ºi 700. Clasamentul Internaþional al Universitãþilor - QS World University Rankings 2012 s-a realizat pe baza
mai multor criterii, precum reputaþia academicã (40%), reputaþia în rândul angajatorilor (10%), raportul între numãrul de
studenþi ºi corpul didactic (20%), numãrul
de lucrãri academice listate în publicaþii
de specialitate (20%), numãrul cadrelor
didactice internaþionale (5%), numãrul
studenþilor internaþionali (5%). În acest an,
Clasamentul Internaþional al Universitãþilor
a ajuns la a noua ediþie ºi pentru realizarea
sa au participat la sondajele QS Global
Academic Survey ºi QS Global Employer
Survey peste 46.000 de cadre universitare
ºi 25.000 de angajatori.

locul 513, pentru ca în 2011 sã ajungã pe
lista locurilor 600 +, adicã între ultimele
100 din clasamentul 700, deci a fost
într-un declin continuu. O altã instituþie de
învãþãmânt superior din þara noastrã,
care continuã sã fie în top 700 mondial
este Universitatea “Babeº Bolyai” din Cluj
Napoca. De câþiva ani, universitatea din
Cluj ocupã cam aceeaºi poziþie, între locurile 600-700. De altfel, dupã locul 600,
celelalte sunt numerotate ca 600+, deci
nu se mai specificã exact poziþia deþinutã. “Poziþia universitãþii noastre este de
câþiva ani aceeaºi, între locul 600 ºi 700,
alãturi de celelalte universitãþi proeminente din România. Datoritã jocului indicatorilor ºi ponderilor care sunt luate în
calcul la întocmirea clasamentului, UBB
nu poate urca în clasament, chiar dacã
are o activitate ºtiinþificã remarcabilã,
mult superioarã altor universitãþi plasate
mai bine în clasament. Internaþionaliza-

rea studiilor ar fi cheia urcãrii în top, dar la
noi procentul de studenþi strãini este de
numai 2,4%”, spune Ciprian-Marcel Pop,
prorector al Universitãþii Babeº – Bolyai.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaºi, cea mai veche instituþie de învãþãmânt superior din România, a ocupat
la aceastã ediþie a clasamentului internaþional o poziþie ceva mai bunã în Top 700
la nivel mondial. Dacã ar fi sã numãrãm
locul ocupat, ar fi vorba de poziþia 604, în
urcare faþã de anul trecut.
Chiar dacã a ocupat tot un loc în
ultimele 100 din top 700, conducerea instituþiei este totuºi mândrã cã figureazã în
acest top mondial ºi sperã ca în câþiva
ani sã urce ºi sã intre în primele 500 de universitãþi din lume. În prezent, însã, dupã
cum subliniazã rectorul instituþiei, nu prea
sunt condiþii de a urca pe o poziþie mai
onorantã, pe motiv de diferenþe foarte
mari între universitatea ieºeanã ºi instituþi-

Universitãþile româneºti,
pe locurile 600-700
Universitatea din Bucureºti, care figureazã în acest clasament chiar de la
prima sa ediþie, a mai cãzut câteva locuri
faþã de poziþia de anul trecut, clasându-se
în jurul locului 700. Este încã bunã ºi
aceastã poziþie, dar comparativ cu prima
ediþie a “QS World University Rankings”,
cea din 2005, Universitatea Bucureºti a tot
cãzut de la an la an. De exemplu, în 2005
a ocupat poziþia 472, în 2007 a cãzut pe
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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ile din celelalte state. Cu toate acestea,
printre atuurile care au condus la intrarea
universitãþii ieºene în top 700 au fost articolele publicate de profesori în reviste internaþionale ºi aprecierea angajatorilor
din strãinãtate, în timp ce personalul scãzut ºi bugetul redus au constituit un minus
considerabil.
„Sunt câteva condiþii care fac aproape imposibilã urcarea în top 500. În primul
rând, noi avem doar 840 de profesori ºi
cadre didactice pentru cercetare, ceea
ce este foarte puþin. Universitãþile din strãinãtate au un personal didactic ºi de
cercetare de peste 2.500-3.000 de titulari
ºi asociaþi. De asemenea, celelalte universitãþi din afarã au un buget de 5 sau chiar
6 ori mai mare decât al nostru. Trebuie sã
fim realiºti ºi sã recunoaºtem cã locul nostru este aici, dar este un loc onorabil ºi
decent. “, spune prof. univ. dr.Vasile Iºan,
rectorul Universitãþii “Al. I. Cuza” din Iaºi.
În fine, a patra instituþie de învãþãmânt superior din România care se regãseºte în top 700 este Universitatea de Vest
din Timiºoara.
„Clasarea Universitãþii de Vest în acest
top reprezintã o confirmare a responsabilizãrii actului educaþional ºi a cercetãrii
desfãºurate la noi ºi, totodatã, o carte de
vizitã în colaborãrile urmãtoare. Internaþionalizarea, derularea proiectelor europene, poziþionarea domeniilor de studii,
rezultatul evaluãrii internaþionale a EUA,
dar ºi relaþiile pe care universitatea noastrã le are cu mediul socio-economic, trãsãturi caracterizate prin dinamism ºi flexibilitate, au condus la a ne clasa în top 700
mondial. Faþã de poziþia lor generalã, universitãþile româneºti au o evoluþie bunã în
sondajele noastre cu privire la cadre universitare ºi angajatori, ceea ce înseamnã
cã, cel puþin la nivel regional, se bucurã
de o oarecare recunoaºtere a standardelor academice ºi a calitãþii absolvenþilor. Cu toate acestea, rezultatele
aratã cã suferã de pe urma numãrului
mare de studenþi dintr-o clasã ºi cã nu
fac, deocamdatã, suficient de multã cercetare influentã, adicã mãsuratã prin citãri. Totodatã, în timp ce acestea sunt domeniile în care universitãþile româneºti rãmân în urma celor mai bune universitãþi
din lume, este important de ºtiut cã cele
700 de universitãþi de top reprezintã o
micã parte a celor peste 15.000 de instituþii din întreaga lume. Tocmai þinând
cont de acest aspect, prezenþa în sine pe
poziþiile acestui clasament înseamnã cã
universitãþile româneºti fac ceva bine.
Clasamentul favorizeazã instituþiile care
se concentreazã pe cercetare orientatã
octombrie 2012

internaþional. Faptul cã universitãþile româneºti nu se apropie de vârful clasamentului nu înseamnã cã acestea nu au
alte merite sau cã nu oferã servicii valoroase studenþilor români“, spune Marilen
Pîrtea, rectorul Universitãþii de Vest din
Timiºoara.

Americanii, la concurenþã
cu britanicii
Statele Unite ale Americii se situeazã
iarãºi excelent în topul 700 mondial,
ocupând ºase dintre primele zece poziþii
ale acestui clasament. Ocupanta primei

poziþii în acest an este celebra Massachusetts Institute of Technology din SUA, care
a urcat douã poziþii, anul trecut ocupând
locul al treilea ºi a detronat celebrele universitãþi britanice. De altfel, este foarte
bine cunoscut faptul cã aceste zece universitãþi din SUA ºi Marea Britanie, adicã
ocupantele primelor 10 locuri, sunt într-o
bãtãlie continuã pentru supremaþie ºi
pentru a-ºi adjudeca un loc cât mai bun.
În ordine, ocupantele primelor zece locuri
sunt urmãtoarele universitãþi: Massachusetts Institute of Technology, SUA; University of Cambridge, Marea Britanie; Harvard University, SUA, UCL - University
College London, Marea Britanie; University of Oxford, Marea Britanie; Imperial
College London, Marea Britanie; Yale
University, SUA; University of Chicago,
SUA; Princeton University, SUA; California
Institute of Techology. Dacã ne-am uita ºi
la clasamentul primelor 500 universitãþi din
lume, celebrul top 500 Shanghai, în care
acum vreo 6-7 ani figurau ºi universitãþi
româneºti, constatãm cã învãþãmântul

superior este cam în declin, deºi rectorii
nu au nicio dorinþã sã recunoascã realitatea. Un exemplu de performanþã o
constituie SUA, care la ediþia din acest an
a Top 500 mondial are nu mai puþin de
151 de universitãþi.

Vecinii unguri,
înaintea românilor
Chiar dacã ne mândrim cã avem
patru universitãþi în top 700 mondial, trebuie remarcat faptul cã universitãþi din
Rusia, Cehia, Ungaria, Croaþia ºi Polonia,
ca sã ne referim doar la þãri din fostul bloc
sovietic, ne-au luat-o cu mult înainte.
Rusia, aºa cum era de aºteptat, îºi pãstreazã locurile obþinute, la ediþia din acest
an ocupând locuri deloc de neglijat.
Astfel, Lomonosov Moscow State University a ocupat locul 116, Saint-Petersburg
State University locul 253, Bauman Moscow State Technical University locul 352,
Moscow State Institute of International
Relations (MGIMO-University) ocupã locul
367 ºi Novosibirsk State University locul 371.
Alte universitãþi clasate înaintea celor din
þara noastrã sunt din Cehia, precum
Charles University – poziþia 286, Czech
Technical University In Prague – poziþia
501-550 ºi Masaryk University – pozitia 551600. ªi vecinii unguri ne-au depãºit în
clasamentul Internaþional al Universitãþilor
cu trei unitãþi de învãþãmânt: University of
Szeged, Corvinus University of Budapest ºi
Eötvös Loránd University. De asemenea,
alte douã þãri europene care ne-au luat-o
înainte în clasamentul universitar sunt
Croaþia ºi Polonia.

Universitatea Bucureºti, în
clasament 200 pe domenii
Când vine vorba de domenii, Universitatea Bucureºti are motive de mare bucurie ºi mândrie. Astfel, în clasamentul
global al universitãþilor în funcþie de
domeniu ºi care a fost realizat de
Quacquarelli Symonds Limited, Universitatea Bucureºti a reuºit sã fie prezentã în top
200 pentru domeniile Social Sciences &
Management - Communication & Media
Studies, între locurile 150-200; Arts & Humanities - English Language & Literature,
între locurile 150-200.
Clasamentul QS pe domenii vizeazã 5
domenii majore: inginerie ºi tehnologie, ºtiinþele vieþii, ºtiinþe naturale, arte ºi ºtiinþe umaniste; ºtiinþe sociale. Cu toate acestea, nu
vorbim de celebrul Top 500 mondial, clasament pe care România, dupã ce a reuºit
sã intre, l-a pãrãsit de ani buni. 
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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

