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AC T UA L I TAT E

Douã medalii de aur la Olimpiada
Internaþionale de Astronomie

ÎN ATENÞIA ELEVILOR ªI A PROFESORILOR DE FIZICÃ

SESIUNEA DE REFERATE ªI

Lotul olimpic al þãrii noastre a obþinut douã medalii de aur la a XVII-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale de Astronomie, desfãºuratã în perioada 16 - 24 octombrie 2012, în Coreea de Sud (Gwangju). Performanþa a
fost realizatã de Andrei-Alexandru Cuceu (clasa a X-a) ºi Paul Andrei
Draghiº (clasa a XI-a), ambii fiind elevi la Colegiul Naþional „Vasile
Lucaciu“ din Baia Mare.
Andrei-Alexandru Cuceu a obþinut ºi un premiu special pentru cel
mai mare punctaj la proba practicã.
Din lotul României au fãcut parte ºi Cristian-Cãtãlin Ignat (ªcoala
Generalã „Avram Iancu“ din Baia Mare), Remus-ªtefan Bompa (Colegiul Naþional „Nicu Gane“ din Fãlticeni, judeþul Suceava), Alexandru
Cãlin (Colegiul Naþional „Mihai Viteazul“ din Ploieºti) ºi Cãtãlina Ana
Miriþescu (Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti).

COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE
„I. GRINDEI“ - ETAPA NAÞIONALÃ

Patru medalii pentru elevii români la Olimpiada
Internaþionalã de ªtiinþe ale Pãmântului

Foto: edu.ro
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Olimpicii români participanþi la a VI-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de ªtiinþe ale Pãmântului (International Earth Science Olympiad IESO), desfãºuratã în Argentina (Olavarria), în perioada 7-13 octombrie
2012, au cucerit 4 medalii (douã medalii de argint ºi douã de bronz).
Cele douã medalii de argint au intrat în posesia lui Paul Vãcariu (clasa
a XII-a/Colegiul Naþional „Gheorghe Lazãr“ din Sibiu) ºi a lui Andrei Moldovanu (clasa a XI-a/Liceul Teoretic „Nicolae Bãlcescu“ din Cluj-Napoca). Ana-Isabelle Carmen Florea (clasa a XI-a/Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti) ºi Constantin Octavian Puiu (clasa XI-a/Colegiul
Naþional din Iaºi) au obþinut medaliile de bronz.
Competiþia constã în douã probe, una teoreticã ºi cealaltã practicã.
Anul acesta au participat peste 70 de elevi din 18 þãri. 
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Str. Justiþiei nr. 65, Sector 4, Bucureºti
Tel.: 021/337.11.40; 021/337.11.85
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Iaºi, prin Cercurile
metodice de Fizicã, Facultatea de Fizicã a
Universitãþii „Al.I. Cuza”, Fundaþia Românã pentru
Dezvoltarea Învãþãmântului Feroviar-Filiala Iaºi organizeazã la 16 martie 2013, ora 10.00 la Colegiul
Tehnic „I. C. ªtefãnescu“, Iaºi, Sesiunea de referate
ºi comunicãri ºtiinþifice ale elevilor la Fizicã „I.
Grindei“ - etapa naþionalã.
Profesorii care doresc sã înscrie elevi la acest
concurs trebuie sã trimitã pânã cel târziu 10.03.2013
la Colegiul Tehnic de Trasnporturi Iaºi - în atenþia
domnului profesor Gheorghe Bãlan - confirmarea de
participare care trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
- lista nominalã a lucrãrilor selecþionate la faza
judeþeanã (2 gimnaziu, 2 liceu, 2 interdisciplinare, 2
prezentãri poster gimnaziu, 2 prezentãri poster
liceu);
- numele elevilor participanþi, clasa;
- fiºele de înscriere ºi referatele lucrãrilor vor fi
trimise electronic pânã la data de 10.03.2013, la
Colegiul Tehnic de Transporturi Iaºi, profesor Gheorghe Bãlan (balan_fizica@yahoo.com). Tipizatul fiºei
de înscriere poate fi descãrcat de la adresa:
http://www.iuliangrindei.binhoster.com;
- referatul lucrãrii;
- proiectul „ ªtiinþa ne uneºte“ continuã;
- cheltuielile de transport ºi cazare vor fi suportate de concurenþi.
Notã: Vã rugãm sã specificaþi din timp data ºi
ora sosirii în Iaºi.
Informaþii se pot obþine de la
- prof. Rodica Perjoiu - Inspector de fizicã ISJ Iaºi;
- prof. Gheorghe Bãlan - tel. 0232/214.551, fax. 0232/241.844, e-mail - balan_fizica@yahoo.com,
mobil - 0731880346;
- Teodora Oana Boghiu - secretar executiv al
comisiei de organizare- Grup ªcolar Nicolina, Iaºi:
mobil - 0728.119.767/ 0766.448.054, email - nicolinaiasi@yahoo.com. 
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ªCOALA INTERNAÞIONALÃ

RELIGIA SE PREDÃ ÎN ªCOLI
ÎN 18 DINTRE CELE 27 DE STATE UE
Unul dintre argumentele aduse în disputa predãrii religiei în ºcoli este cel al þãrilor
din Europa de Vest, despre care se spun cã nu acceptã materia religie. Adevãrul
este, însã, cã în 18 din cele 27 de þãri ale Uniunii Europene predarea cunoºtinþelor
religioase este obiect obligatoriu de studiu, iar în 9 state acest obiect este învãþat
ca disciplinã facultativã.

ADRIANA MIHALCEA
Subiectul conþinutului manualelor de
religie folosite în ºcoli a revenit în atenþia
opiniei publice la începutul acestui an
ºcolar, atunci când reprezentanþii Asociaþiei Secular Umaniste din România au
declarat cã manualele de religie dupã
care învaþã elevii promoveazã intoleranþa ºi agreseazã psihic copiii. Ulterior, 26
de organizaþii guvernamentale din România au
avertizat asupra riscurilor
predãrii în regim confesional dupã manuale
care conþin formule inadecvate vârstei elevilor.
Reprezentanþii organizaþiilor au mai spus cã acest
lucru ar putea duce la intoleranþã, xenofobie ºi neîncredere în educaþia ºtiinþificã.
În România, religia
este materie obligatorie la
clasele I-XII, dar pãrinþii
care doresc îþi pot retrage
copiii de la acest curs,
fãcând o cerere în acest
sens. Ce se întâmplã în
Europa?
În momentul de faþã, în cadrul Uniunii
Europene, pãrerile cu privire la predarea
religiei în ºcoli nu sunt unanime, iar abordãrile þãrilor membre sunt diverse. Predarea religiei poate fi confesionalã sau nonconfesionalã, obligatorie sau opþionalã,
cu sau fãrã oferirea unei alternative pentru cei care nu doresc sã participe la ore,
cum este ºi cazul României. În timp ce
predarea uniconfesionalã, adicã a religiei majoritare din þara respectivã, pare a
fi cea mai întâlnitã, orientarea cãtre o
abordare pluri-confesionalã, adicã o istorie a religiilor, pare sã câºtige teren. În majoritatea þãrilor europene, religia, tradiþional, este predatã în ºcolile de stat, fapt
care nu vine în contradicþie cu învãþãnoiembrie - decembrie 2012

mântului laic. Deºi, în aceste þãri, religia nu
este oficialã, Constituþia garanteazã
dreptul cetãþenilor la studierea istoriei
religiei. În 75% din Statele Uniunii Europene, religia este predatã sub forma învãþãturii de credinþã a religiei tradiþionale, iar
în 25% sub forma istoriei religiilor.
Existã, însã, un cadru general, instituit
de Adunarea Parlamentarã a Consiliului
Europei încã din anul 1999, când statelor

membre li s-a recomandat sã sprijine predarea religiei ca „set de valori faþã de
care tinerii sã-ºi construiascã o abordare
selectivã, în cadrul general al educaþiei
etice ºi democratice” ºi, totodatã „sã încurajeze predarea istoriei comparative a
diferitelor religii, insistând pe originile lor,
valori similare ºi diversitatea obiceiurilor
specifice”.
În Marea Britanie, de exemplu, toate
ºcolile au o disciplinã obligatorie, care familiarizeazã elevii cu cele mai importante
religii ale lumii. O atenþie specialã se acordã creºtinismului ºi toleranþei faþã de reprezentanþii altor confesiuni. Pãrinþii, însã,
îºi pot scuti copiii de cursurile cu caracter
religios. În Belgia, ºcolile de stat oferã posi-

bilitatea de a alege între studierea bazelor religiei oficiale ºi a eticii laice.
În Franþa, separarea dintre bisericã ºi
stat este aproape completã, iar religia
este exclusã din toate locurile publice, incluzând ºcolile. Pânã în 2002, aceastã excludere era totalã, dar în urma unor rapoarte care arãtau creºterea intoleranþei
elevilor faþã de alte religii, bazatã pe necunoaºtere, curriculumul ºcolar a început
sã cuprindã ºi religia.
În Suedia, separarea dintre Biserica
Luteranã ºi stat este din anul 2000, iar educaþia religioasã este parte a programei
de studiu, dar este non-confesionalã ºi
obiectivã. Finlanda ºi Danemarca se
înscriu în trendul nordic, adicã, la fel ca în
Suedia, educaþia este
non-confesionalã ºi opþionalã. În Finlanda, spre
exemplu, pentru angajarea unui profesor de religie este nevoie de minimum trei copii, care vor
primi noþiuni generale de
religie.
În Olanda, în ºcolile
publice nu este prevãzutã
predarea nici unei religii,
cu excepþia cazului în
care existã solicitãri ale
pãrinþilor. În acest caz,
profesorii sunt desemnaþi
ºi plãtiþi de biserica localã.
În Italia, educaþia religioasã catolicã trebuie sã
fie oferitã de ºcoli. Deºi
este opþionalã, nu existã
materii alternative pe care sã le poatã
alege elevii. În Austria, educaþia religioasã este finanþatã de stat, organizarea ei fiind responsabilitatea diferitelor
biserici implicate. Situaþia în Germania
diferã de la land la land, dar religia,
catolicã sau protestantã, este parte a
programei ºcolare.
Din 2010, ºi în ºcolile din Rusia a fost introdusã o disciplinã nouã. Elevii ºi pãrinþii,
însã, pot opta pentru unul din cele trei
cursuri: istoria ºi bazele culturii uneia dintre
cele patru religii tradiþionale din Rusia
(creºtinismul, islamul, budismul sau iudaismul); istoria ºi bazele culturii principalelor
religii din lume sau bazele eticii laice.
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OPINII

ZIUA EDUCATORULUI

COSTEA SELENA- CONSILIER
EDUCATIV LA ªCOALA GIMNAZIALÃ
„S F Â N T U L N I C O L A E “ L I E º T I ,
CU STRUCTURA
ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.3
A venit toamna cu papucii ei de frunze peste dealuri ºi câmpii. Zvonul vacanþei ºi al zilelor însorite a rãmas în urmã, iar
paradisul culorilor de toamnã ne contopeºte cu bogãþia pe care o poartã pe
culmile ei ºi ne face sã zugrãvim cu
penelul pe hârtie, ascultând dansul, cântecul ºi poezia toamnei, ceea ce ne
spune sufletul nostru de copil: bucurie,
melancolie, tristeþe, reverie.
La noi în ºcoalã, Ziua Educatorului a

însemnat forfotã, emoþii ºi…poveºti. De
ce poveºti? Pentru cã anul acesta, 5 octombrie a purtat la noi numele „Am fost o
datã ca-n poveºti…”. De ce acest
nume? Pentru cã astãzi ne-am hotãrât sã
le aducem un pios omagiu celor care,
odatã, ne-au aºezat stiloul în mânã ºi, cu
mâna lor, au condus mâna noastrã pânã
am reuºit sã scriem primele semne
grafice, apoi primele cuvinte, propoziþii,
texte, compuneri, eseuri ºi câte ºi mai
câte altele!
Activitatea s-a desfãºurat în douã
etape: „Toamna poveºtilor”, susþinutã de
elevii de la ciclul primar ºi „Poveºtile…
Toamnei”. Prima parte a cuprins cântece
de toamnã ºi carnavalul „În lumea bas-

melor”. Elevii, costumaþi adecvat, au interpretat rolurile ºi ºi-au prezentat vestimentaþia într-o spectaculoasã paradã a
costumelor. Cum era de aºteptat, din
rândurile invitaþilor s-a constituit un juriu,
care a acordat premiile I, II ºi III pentru interpretare ºi pentru expresivitatea vestimentaþiei.
Partea a doua a activitãþii s-a concretizat într-un moment liric, în care elevii
de gimnaziu au închinat gânduri foºtilor
dascãli. Nu au lipsit nici momentele cu
maximã încãrcãturã emoþionalã, în care
pãrinþii actualilor învãþãcei le-au adresat
sincere cuvinte de mulþumire celor care
au contribuit la desãvârºirea lor ca oameni, iar o lumânare aprinsã, trecutã din
mânã în mânã, îl fãcea pe fiecare invitat
sã-ºi aminteascã de câte un coleg drag,
plecat dintre noi prea devreme. Momentele de remember, pline de nostalgie, s-au
realizat cu ajutorul unui album foto ºi al
unei prezentãri power point, în care toþi
cei prezenþi s-au revãzut în anii tinereþii,
alãturi de colegi ºi foºti elevi, actuali adulþi.
Noi, ca ºi organizatori, ne-am bucurat
cã am putut sã rãsfoim „cartea cu
poveºti” a ºcolii, cã am reuºit sã adunãm
personajele care au animat ani de-a rândul ºcoala noastrã ºi…vãzând lacrimi de
emoþie ºi de bucurie în ochii dascãlilor cu
tâmplele albe, am înþeles cã ne-am rezolvat temele aºa cum trebuie.
Nu ne mai rãmâne decât sã vã urãm
un sincer „La mulþi ani, domnilor profesori!“ 

www.SCOALAROMANEASCA.ro

ªCOALA GÃLÃÞEANÃ

PROASPÃT NUMIT DIRECTOR AL LICEULUI DE ARTÃ DIN GALAÞI, UN FOST LIDER AL
SINDICATULUI ÎNVÃÞÃMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NU UITÃ CÃ VINE DIN RÂNDUL
PROFESORILOR ªI IA O DECIZIE EXTREM DE IMPORTANTÃ, PRIN CARE ÎI EXONEREAZÃ PE
SALARIAÞII UNITÃÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT DE PLATA UNOR DATORII MAI VECHI.

ARTA DE A FI DIRECTOR!
Fost lider al Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar la Liceul de Artã „Dimitrie
Cuclin” din Galaþi, Mircea Roºca a devenit în vara acestui an director al liceului.
Cunoscând problema financiarã majorã
cu care se confruntã salariaþii de acolo ºi
aflând de apariþia Legii 84/2012, privitoare la unele mãsuri referitoare la veniturile de naturã salarialã ale personalului
plãtit din fonduri publice, a decis sã dea
o mânã de ajutor oamenilor! A convocat
o ºedinþã a Consiliului de Administraþie ºi a
pus în faþa membrilor o hotãrâre prin care
toþi profesorii care aveau de plãtit bani
de pe urma constatãrilor fãcute de
Curtea de Conturi erau scutiþi de aceste
datorii. „În condiþiile apariþiei legii 84/2012,
noi am trecut prin Consiliul de Administraþie al unitãþii o hotãrâre prin care este sistatã executarea silitã a angajaþilor.
Suntem acoperiþi, ne-am sfãtuit ºi cu reprezentanþii Inspectoratului ªcolar, dar ºi
cu juristul Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar ca sã nu mai continue aceastã
nedreptate”, ne-a declarat directorul
unitãþii de învãþãmânt.

torul Liceului de Artã din Galaþi. De ce s-a
ajuns în aceastã situaþie? „Din lipsã de
personal! Nu avem profesori specialiºti,
pentru orele de pian sau de la alte instrumente. Conducerea Inspectoratului ªcolar ºtia despre aceastã situaþie, noi motivãm cã nu sunt specialiºti, în principal la
muzicã. Posturile sunt scoase la concurs,
dar nu se prezintã nimeni. Aºa s-a ajuns
ca unii profesori sã aibã norme duble.
Banii au fost daþi legal, pentru cã, repet,
Inspectoratul ºtia, nu se puteau elibera
banii din trezorerie dacã documentaþia
nu era completã ºi în conformitate cu legislaþia în vigoare”, ne-a mai povestit
Mircea Roºca. La momentul respectiv,
Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar
nu a stat cu mâinile-n sân ºi a apelat la
instanþã, câºtigând cu uºurinþã dreptul de
a nu restitui aceste sporuri pentru perioada 2006-2009. A rãmas totuºi o perioadã
de mai bine de un an (2005-2006), pentru
care nu s-a putut face nimic, profesori
fiind practic nevoiþi sã returneze banii.

Scurt istoric al datoriilor de la
„Dimitrie Cuclin”

Pânã sã aparã aceastã hotãrâre a
Consiliului de Administraþie, profesorii
datori de la Liceul de Artã apucaserã

În urma unui control efectuat în 2010,
Curtea de Conturi Galaþi a descoperit
câteva probleme legate de modul în
care au fost plãtite sporurile la orele suplimentare. Mai exact, Curtea de Conturi
spune cã în perioada 2005-2009 unitatea
ºcolarã ar fi acordat ilegal aceste sporuri.
În aceste condiþii, 90% dintre profesorii de
acolo erau buni de platã, unii chiar cu
sume de ordinul zecilor de milioane de lei
vechi. „Sumele pe care profesorii trebuiau
sã le restituie erau unele foarte mari. Erau
profesori care primiserã bani foarte mulþi
pentru cã aveau chiar ºi norme duble.
Sunt profesori care ar fi trebuit sã dea înapoi chiar ºi 100 de milioane de lei vechi.
Noi nu putem fi acuzaþi cã am furat banii,
ni s-au dat. Vorbim de bunã-credinþã!
Dacã ni s-au dat, noi i-am luat, dar credem cã cei de la contabilitate au avut
toate documentele”, ne explicã direcnoiembrie - decembrie 2012

Li s-au reþinut deja câte 10 lei

deja sã restituie ceva bani din datorii. „Au
oprit câte 10 lei de la fiecare, iar, mie mi
se pare ilegal. Erau profesori care aveau
de dat, prima ratã, chiar ºi 700 de lei, dar
le-a oprit 10 lei. Oricum, nu mai conteazã,
acum important este cã toþi salariaþii
liceului, inclusiv cei de la alte sindicate
decât SIP, sunt scutiþi sã mai plãteascã
acele datorii”, a mai precizat Mircea
Roºca. Între timp, atât reprezentanþii sindicatului, cât ºi cei ai Inspectoratului ªcolar
au cerut lãmuriri ºi de la Minister.Au primit
un rãspuns alambicat, cum cã „nu
depinde de ei”. „Au ºi ei dreptate, cã
este o problemã doar a noastrã ºi a Curþii
de Conturi, noi doar le-a cerut un sfat, dar
nu l-am primit”, a adãugat directorul
ºcolii. Sã mai spunem cã în aceeaºi scrisoare sindicaliºtii au cerut compensarea
datoriilor pe care le aveau profesorii de la
Arte” cu cele pe care statul român le are
cãtre aceeaºi profesori de pe urma neaplicãrii legii 221/2008, dar nu s-a putut.
„Fiecare cu treaba lui. Oamenii îºi vor
primi acei bani separat”, a concluzionat
Mircea Roºca.
Sã mai spunem cã o situaþie asemãnãtoare se înregistreazã ºi la Liceul de
Marinã din Galaþi, dar cã acolo lucrurile
sunt încã neclare. ( B O G D A N N I S T O R )
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PROIECT

CLDPS SATU MARE –
SCHIMBUL DE EXPERIENÞÃ
TRANSNAÞIONAL DIN PORTUGALIA
IOAN DRÃGAN
SECRETAR GENERAL

FEN

În perioada 7-13.10.2012, membrii
CLDPS Satu Mare au participat la o vizitã
de lucru în Portugalia, în cadrul proiectului „Corelarea ofertei educaþionale a
învãþãmântului profesional ºi tehnic cu
cerinþele pieþei muncii“. Proiectul a fost
co-finanþat din FSE prin POSDRU 20072013,Domeniul major de intervenþie 1.1
„Acces la educaþie ºi formare profesionalã iniþialã de calitate”.
Din echipa de proiect au fãcut parte
reprezentanþi ai ISJ, Camera de Comerþ ºi
Industrie, Agenþia Regionalã de Dezvoltare, ai agenþilor economici ºi reprezentantul CNDIPT. Parteneriatul social a fost reprezentat prin preºedintele SIP Satu Maresecretarul general al FEN Ioan Drãgan.
În cele 5 zile efective de schimb de
experienþã au fost vizitate urmãtoarele
centre de formare profesionalã:

Lisabona
Ziua 1: Institutul de ocupare ºi formare
profesionalã, Observatorul de ocupare ºi
formare profesionalã, Agenþia naþionalã
a ºcolilor profesionale.
Ziua 2: Agenþia Naþionalã pentru
Calificãri, Centrul de Formare Profesionalã din industria metalurgicã ºi metalochimicã;

Porto
Ziua 3: Centrul de formare profesionalã, Centrul de formare sindicalã ºi perfecþionare profesionalã;
Ziua 4: ªcoala artisticã ºi profesionalã
„Arvore“, Centrul de reabilitare profesionalã Gaia;

Ziua 5: Centrul de servicii ºi sprijin pentru întreprinderi;
Membrii CLDPS Satu Mare au fost
grupaþi în echipe de câte doi raportori zilnic, aceºtia urmãrind aspectele profesionale de buna practicã din instituþiile
vizitate.
În ultima zi de activitate efectivã,
chiar ºi în perioada de escalã din aeroport, au avut loc dezbateri ºi s-a concretizat un material prin raportorii ISJ, vizat
de reprezentanta CNDIPT.
Din acest rezumat s-au conturat urmãtoarele aspecte de buna practicã:
 Identificarea nevoilor de formare la
3 nivele: local, central ºi regional;
 Catalogul online al calificãrilor
realizat de Agenþia Naþionalã de Calificãri;
 Posibilitatea obþinerii dublei certificãri, atât ºcolare, cât ºi profesionale;
 Modul de organizare privatã de tip
„cooperativã” - membri-elevi, profesori,
sub tutela Ministerului Educaþiei, cu autonomie pedagogicã ºi financiarã; finanþare prin accesare de fonduri europene
(85% FSE);
 Politica de monitorizare ºi actualizare permanentã ;
 Derularea activitãþilor de formare cu
cursanþi în grupe mici, facilitându-se accesul direct la echipamente performante;
 Programe flexibile de formare, structurate pe module(25/50 ore);
 Învãþãmântul obligatoriu de 12 clase din 2012;
Dintr-o analizã comparativã s-au
identificat ºi unele recomandãri ale grupului, pentru îmbunãtãþirea mecanismului
de planificare strategicã a ofertei IPT ºi a
funcþionãrii CLDPS:

 Utilizarea PLAI ºi PRAI pentru realizarea instrumentelor ºi politicilor de ocupare
ºi certificare profesionalã;
 Înfiinþarea de centre de formare
profesionalã cu finanþare din fonduri
structurale europene;
 Colaborarea între MECTS, Ministerul
Muncii ºi Ministerul Economiei pentru identificarea realã a nevoilor de formare profesionalã ºi corelarea cu oferta de pe
piaþa muncii;
 Înfiinþarea unor ºcoli profesionale
pe structura tip parteneriat între instituþii
publice, management privat ºi accesare
de fonduri structurale;
 Obligativitatea formãrii pe tot parcursul vieþii a tuturor angajaþilor(în Portugalia formarea profesionalã continuã
este impusã prin legislaþie);
 Cursurile de specialitate sã cuprindã softuri de aplicaþii practice, iar baza
materialã sã fie actualizatã cu ultimele
tehnologii în domeniu;
 Rata ridicatã a ºomajului la tineri
(37%), chiar dacã existã o preocupare
foarte accentuatã pentru formarea profesionalã continuã ºi învãþãmânt obligatoriu este de 12 clase;
 Realizarea unei strategii naþionale
coerente privind direcþiile de dezvoltare
economicã, asumatã de toate partidele
politice, atrãgând astfel astfel asociaþiile
patronale în stabilirea ofertei învãþãmântului profesional ºi tehnic(IPT);
Deºi programul efectiv de lucru a fost
pe tot cuprinsul zilei, timpul rãmas liber a
fost foarte bine gestionat pentru ca membrii grupului sãtmãrean sã poatã admira
ºi frumuseþile turistice specifice celor douã
oraºe vizitate Lisabona ºi Porto, recunoscute prin atracþiile lor. 
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ÎN ATENÞIA MINISTERULUI EDUCAÞIEI, CERCETÃRII, TINERETULUI ªI SPORTULUI

PROFESORII ILFOVENI, OBLIGAÞI SÃ ELABOREZE
PROIECTE DIDACTICE PENTRU TOATE ORELE
Vã aducem la cunoºtinþã cu surprindere cã în judeþul Ilfov s-a implementat o
nouã mãsurã nelegiferatã menitã sã ridice
nivelul calitãþii demersului didactic. În timpul ºedinþei cu directorii din judeþul Ilfov din
data de 12.10.2012, domnul inspector
ºcolar a emis teoria conform cãreia profesorul, indiferent de gradul didactic sau de
statut (titular, suplinitor calificat sau necalificat), trebuie sã-ºi pregãteascã orele
elaborând zilnic proiecte sau schiþe de
proiect didactic pentru fiecare orã de
curs. Acestea trebuie înregistrate la secretariatul unitãþii în dimineaþa zilei de muncã,
urmând a fi imediat vizate (dupã o atentã
analizã) de cãtre directorul unitãþii ºcolare.
La reacþia de uimire a directorilor participanþi la ºedinþã, inspectorul ºcolar general a invocat baza legalã a acestei
mãsuri: art. 266 ºi 271 din Legea nr.1 /2011.
În situaþia nerespectãrii mãsurii de cãtre
personalul didactic, conform celor precizate de inspectorul general, directorul va
tãia echivalentul orelor zilei respective din
salariul cadrului didactic indisciplinat.
Conform art. 266 din Legea nr.1/2011,
„personalul din învãþãmântul preuniversitar
are drepturi ºi obligaþii care decurg din legislaþia în vigoare, din prezenta lege, din
regulamente specifice ºi din prevederile
contractului individual de muncã”.
Conform art.271 din Legea nr.1/2011,
„personalul din învãþãmântul preuniversitar
are dreptul la iniþiativã profesionalã, care
constã în:
a ) Conceperea activitãþii profesionale
ºi realizarea obiectivelor educaþionale ale
disciplinelor de învãþãmânt, prin metodologii care respectã principiile psihopedagogice;
b) Utilizarea bazei materiale ºi a resurselor învãþãmântului, în scopul realizãrii
obligaþiilor profesionale;
c) Punerea în practicã a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de
învãþãmânt.”
Necesitatea conceperii activitãþii profesionale pe principii psihopedagogice, a
utilizãrii bazei materiale ºi a aplicãrii ideilor
novatoare pentru modernizarea procesului
de învãþãmânt este evidentã, nu doar sub
aspect legislativ, cât mai ales deontologic
ºi moral. De aici ºi pânã la introducerea
obligaþiei de a realiza proiect didactic de
cãtre fiecare cadru didactic, pentru
fiecare orã, pentru întregul an ºcolar, cu
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numãr de înregistrare la secretariatul unitãþii de învãþãmânt, vizat de director, este o
cale lungã ºi pavatã cu absurd. Pentru cã:
 Profesorul poate face proiecte
didactice pentru a doua zi, sacrificându-ºi
din timpul liber (oricum prea puþin ºi inutil,
din moment ce nu-ºi poate permite sã
meargã la film, teatru sau cumpãrãturi),
dar acest lucru nu reprezintã o garanþie cã
la orã îºi va respecta proiectul conceput.
 Profesorul poate descãrca cu râvnã
de pe internet o sumã de proiecte didactice, pe care poate nici nu le înþelege,
care nu-l reprezintã ºi pe care nu are nici
cea mai micã intenþie de a le aplica vreodatã la clasã.
 Profesorul poate fi atât de obosit sau
iritat de munca asiduã ºi inutilã pe care a
prestat-o concepând proiecte, încât la
orã sã nu mai aibã nici energie, nici motivaþie pentru a mai fi aplicativ ºi creativ.
 Profesorul îºi poate face proiectele
didactice pentru a doua zi în timpul orelor
de astãzi, punându-i pe copii sã conspecteze lecþia urmãtoare, pentru a nu mai
pierde timpul acasã, unde are, oricum, o
grãmadã de alte probleme de rezolvat.
 Profesorul poate confunda datoria
nobilã pe care o are faþã de tânara generaþie cu proiectarea didacticã pentru
ziua urmãtoare, în care abia aºteaptã sã
se odihneascã în clasã, discutând liber cu
elevii. Orice inspector va fi mulþumit, din
moment ce proiectul, înregistrat ºi vizat de
director, va putea fi verificat ca mãrturie
incontestabilã a calitãþii actului didactic.
 Directorul unei ºcoli cu 50 de cadre
didactice va avea de verificat ºi vizat cel
puþin 200 de proiecte pe zi, adicã va fi
ocupat 600 de minute (cel puþin 3 minute
verificã un proiect), ceea ce înseamnã 10
ore. Nu credem cã mai poate face altceva dupã aceea.
 Secretarul unei ºcoli va pierde 200 de
minute (3 ore zilnic) pentru a înregistra proiectele tuturor cadrelor didactice, în condiþiile în care lucrãrile pe care le are de fãcut sunt multe ºi urgente.
 În fiecare ºcoalã va trebui amenajat
un spaþiu special pentru depozitarea
acestor proiecte didactice, care se vor
înmulþi de la o zi la alta, fãrã a adãuga
vreo valoare calitãþii actului didactic.
Modul în care vom reuºi vreodatã sã
creºtem calitatea actului didactic este legat de o asiduã activitate la catedrã, cu

elevul, în beneficiul lui, centrat pe el ºi nu
doar pe hârtia care se adaugã în portofoliu, nu doar în legile ºi regulamentele
care prevãd asta la fiecare paragraf.
Dacã debutantul, profesorul definitiv
sau cel cu experienþã, dar cu rezultate
slabe vor fi asistaþi de ºeful de catedrã, de
director, de profesorul metodist, de inspectorul de specialitate, sistematic ºi cu intenþii
de îndrumare ºi nu de criticã, dacã se va
respecta programul de pregãtire suplimentarã remedialã ºi pentru performanþã,
dacã se va acorda puþin mai mult credit
profesorilor care au dovedit cã au ºi
vocaþie ºi motivaþie, dacã nu ne vom mai
preocupa de cantitatea documentelor ci
de calitatea lecþiilor, dacã nu vom mai
sufoca ºcolile cu atâtea cursuri de formare
din care nimeni nu rãmâne cu nimic (în
afarã de managerii de proiect), dacã am
vorbi ºi am scrie mai puþin ºi am munci mai
mult, poate s-ar vedea ceva...
Noi ne-am gândit cã n-ar fi rãu dacã
ne-am proiecta fiecare unitate de
învãþare (cum , de altfel, o ºi facem), dacã
ne-am proiecta probele de evaluare, cu
matrice de specificaþie (aºa cum am
fãcut-o mereu), dacã ne-am alege materialul didactic pentru fiecare orã, dacã am
adapta creativ metodele, mijloacele, procedeele, atât în funcþie de specificul
fiecãrei clase, cât ºi pe parcursul demersului didactic, aºa cum suntem obligaþi s-o
facem, pentru a eficientiza procesul
instructiv-educativ. Între timp mai suntem ºi
diriginþi ºi în fiecare pauzã mergem la elevii
noºtri pentru a-i îndruma ºi supraveghea,
mai suntem ºi profesori de serviciu pe
ºcoalã ºi mai suntem ºi oameni, care trebuie sã-ºi trãiascã propria viaþã, dacã mai
au timp.
Motiv pentru care protestãm ºi ne asumãm nerealizarea proiectului didactic pentru fiecare orã, în fiecare zi, la fiecare clasã,
înregistrat, vizat ºi fãrã nicio relevanþã.
Conform articolelor de lege invocate,
nu putem fi pedepsiþi pentru ceea ce nu
acceptãm sã facem, pentru cã munca
de concepþie nu trebuie neapãrat înregistratã ºi vizatã. O facem în fiecare zi, la fiecare orã, la fiecare clasã, conform pregãtirii, deontologiei ºi moralei profesionale.
Solicitãm un punct de vedere referitor
la masura impusã în învãþãmântul ilfovean.
Preºedinte SIP ILFOV,

A L I N A ªTEFAN
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PROGRAMELE DE
Pentru a veni în sprijinul cititorilor revistei, în aceste douã pagini, vã punem la dispoziþie punctele din programele de
guvernare ale celor douã mari uniuni politice care îºi vor disputa locurile în Parlamentul României. Nu le comentãm, nu le
criticãm, dar o sã urmãrim sã vedem câte dintre ele vor deveni ºi realitate în perioada urmãtoare.

Promisiuni USL
subvenþii la achiziþionarea de manuale-campusuri ºcolare-deduceri fiscale
pentru cadrele didactice
* SUBVENÞIONÃM ACCESUL LA INTERNET pentru unitãþile de învãþãmânt din zonele rurale.

* Realizãm puncte de INTERNET WIRELESS GRATUIT în jurul instituþiilor publice.
* SUBVENÞIONÃM 10-15% LA ACHIZIÞIONAREA DE MANUALE de cãtre studenþi ºi
elevi (pe baza carnetului de studiu). Subvenþia va fi susþinutã din Fondul Social European (FSE) ºi/sau de la bugetul de stat.
* Dorim introducerea PROGRAMULUI
„MASÃ CALDÃ” pentru elevii din ciclul primar.
* Elaborãm o listã cu 50 de PROIECTE
DE CERCETARE care sã fie dezvoltate în
sistem de parteneriat public-privat, în domeniile strategice de dezvoltare.
* Demarãm PROIECTUL CAMPUSURI
ªCOLARE ªI LICEE ÎN MEDIUL RURAL, care
sã asigure copiilor de pe o razã de pânã
la 15 km servicii de educaþie pânã la nivel
liceal, burse, cãmin, cantinã ºi/sau transport zilnic (reluarea proiectului microbu-

zelor ºcolare), dupã caz, bazã sportivã ºi
locuinþe pentru cadrele didactice.
* SUSÞINEM COSTUL LISTÃRII PE BURSA
DE VALORI BUCUREªTI A START-UP-urilor
ROMÂNEªTI DIN DOMENIUL CERCETÃRII ºi
TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI, care ar urma
sã beneficieze ºi de un aport de 10% al
statului la capital, urmând ca restul de
90% sã fie atras prin bursã.
* Elaborãm ºi implementãm un PROGRAM ÎN VEDEREA ELIMINÃRII ANALFABETISMULUI.
* Susþinem FORMAREA ªI DEZVOLTAREA UNEI REÞELE NAÞIONALE DE PRACTICANÞI AI SPORTULUI prin înfiinþarea de secþii sportive la nivelul fiecãrei unitãþi ºcolare.
* Susþinem O ªCOALÃ LA STANDARDE
EUROPENE, dotatã cu mijloace didactice
moderne ºi microbuze ºcolare în fiecare
comunã.
* Realizãm 50.000 DE NOI LOCURI ÎN
GRÃDINIÞE ªI CREªE pânã în anul 2016.
* Propunem ºi implementãm un SISTEM
DE DEDUCERI FISCALE PENTRU MEDICI
ªI/SAU CADRE DIDACTICE, în vederea stimulãrii rãmânerii în sistem a resursei umane
de calitate.
* Asigurãm FINANÞAREA MULTIANUALÃ pe proiecte PENTRU INSTITUÞIILE DE ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR. Introducem mãsuri
de stabilizare a cadrelor didactice tinere
în universitãþi.
* GENERALIZÃM PROGRAMUL „ªCOALA DUPÃ ªCOALÃ” în parteneriat cu autoritãþile locale, pãrinþi, agenþi economici.
* Asigurãm TRIPLAREA INVESTIÞIILOR ÎN
CERCETARE-DEZVOLTARE ºi acordãm facilitãþi investiþiilor private în domeniu.
* Susþinem EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DIN JURUL PROIECTULUI ELI ºi demararea de noi proiecte în jurul ELI.
* REDUCEM TREPTAT, în urmãtorii 4 ani,
CAS-UL DATORAT DE ANGAJATOR cu 5
puncte procentuale, concomitent cu
creºterea progresivã, pânã în anul 2016, a
salariului minim pe economie pânã la
1.200 RON.
* Pãstrãm plafon 16% ºi introducem,
pe parcursul mandatului, IMPOZITUL DIFERENÞIAT PE VENITUL SALARIAL CU DEDUCTIBILITÃÞI FISCALE: cote de 8%, 12% ºi 16%,
ce vor fi stabilite pe grile de venit. 
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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GUVERNARE 2013-2016
Promisiuni ARD
modernizarea infrastructurii ºcolare recunoaºterea internaþionalã a diplomelor - salarizare în funcþie de perfomanþã
* corelarea ofertei educaþionale cu
cerinþele curente ºi anticipate ale pieþei
muncii;
* asigurarea calitãþii educaþiei conform standardelor ºi practicilor europene
ºi internaþionale;
* crearea traseelor educaþionale alternative;
* integrarea deplinã a României în sistemul european ºi internaþional de transfer de credite educaþionale ºi de recunoaºtere reciprocã a diplomelor de studii;
* extinderea sistemelor de învãþare pe
tot parcursul vieþii, cu recunoaºterea instituþionalã a formãrii profesionale dobândite;
* realizarea unui mix funcþional între
instruirea de tip generalist ºi instruirea de
specializare, la nivelul învãþãmântului liceal ºi al celui universitar;
* profesionalizarea ºi pregãtirea continuã a corpului didactic la toate nivelurile de învãþãmânt;
* menþinerea responsabilitãþii ministerului de resort în privinþa dezvoltãrii reþelei de instituþii private de învãþãmânt;
* modernizarea infrastructurii
ºcolare;
* asigurarea integralã a finanþãrii publice privind activitãþile de tip
after-school;
* promovarea alternativelor
educaþionale ºi a transferului de
bune practici;
* introducerea conceptului de
„progres ºcolar”, care sã stea la baza
finanþãrii, evaluãrii, salarizãrii ºi avansãrii în carierã a cadrelor didactice,
managerilor ºi inspectorilor ºcolari.
Direcþii de acþiune
* alinierea planurilor de învãþãmânt ºi a programelor analitice la
cele mai bune practici europene ºi
internaþionale, prin realizarea noului
Curriculum Naþional;
* respectarea prevederilor Pactului Naþional pentru Educaþie;
* creºterea radicalã a stabilitãþii
instituþionale a sistemului educaþional naþional;
noiembrie - decembrie 2012

* creºterea caracterului anticipativ al
programelor ºcolare, la toate nivelurile, în
privinþa nevoilor pieþei muncii;
* consolidarea autonomiei locale în
organizarea ºi finanþarea instituþiilor de învãþãmânt, la toate nivelurile;
* creºterea capacitãþii instituþionale
de educaþie preºcolarã;
* dezvoltarea unui sistem naþional puternic ºi diversificat de învãþãmânt profesional;
* creºterea accentului pe învãþãmântul interactiv, care sã dezvolte gândirea
criticã ºi independentã, imaginaþia creatoare ºi aptitudinea lucrului în echipã;
* creºterea gradului de implicare a
asociaþiilor de pãrinþi, a autoritãþilor locale, a absolvenþilor etc., în organizarea ºi finanþarea instituþiilor de învãþãmânt liceal
ºi profesional;
* considerarea personalului didactic
drept personal bugetar non-administrativ.
Salarizarea personalului va fi realizatã strict
dupã performanþã ºi rezultatele muncii,
unitãþile ºi instituþiile având dreptul sã utilizeze în acest scop toate resursele financiare de care dispun, inclusiv resursele
comunitãþii locale;
* introducerea unui sistem de voucher-e (publice ºi/sau private) pe termen

lung (10-15 ani) sau a altor facilitãþi de
creditare a finanþãrii studiilor pentru tineri;
* asigurarea integralã a finanþãrii publice a activitãþilor de tip after-school
pentru toþi copiii, de la clasa pregãtitoare
pânã în clasa a IV-a inclusiv, începând cu
anul ºcolar 2013-2014; cadrele didactice
implicate în aceste activitãþi vor fi remunerate suplimentar;
* încurajarea introducerii în planurile
de învãþãmânt a disciplinelor cu vocaþie
de dezvoltare a aptitudinilor antreprenoriale, a disciplinelor agregat, pentru obþinerea unui sistem coerent ºi funcþional de
competenþe;
* asigurarea serviciilor de consiliere ºi
orientare ºcolarã, profesionalã ºi de asistenþã psihopedagogicã;
* identificarea de mãsuri de
atingere a þintelor stabilite în Programul Naþional de Reforme, în
baza Strategiei Europa 2020, privind: a) reducerea ratei pãrãsirii
timpurii a ºcolii; b) creºterea ponderii populaþiei care a absolvit studii
terþiare;
* dezvoltarea practicilor de tip
internship, la nivelul învãþãmântului
preuniversitar ºi universitar, în primul
rând prin antrenarea sectorului privat în finanþarea stagiilor respective;
* proiectarea ºi implementarea
unui sistem fiabil de credite transferabile, la nivel liceal ºi universitar.
* creºterea salariului minim brut
nominal lunar garantat în platã pe
economie la 850 lei (de la
01.01.2013), respectiv la 1.000 lei
(de la 01.01.2015);
* reducerea cotei unice de
impozitare a venitului personal ºi a
profitului corporatist de la 16% la
12%, la 01.01.2013 
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IMAGINEA ªCOLII ÎN COMUNITATE

P R O F . STAN CRISTINA
ªCOALA GIMNAZIALÃ
„C.GIURESCU“ CHIOJDU,
JUD. BUZÃU
Comunitatea localã a fost învestitã cu
dreptul ºi responsabilitatea de a se autoadministra sub aspectul resurselor locale
ºi al prioritãþilor, al gestionãrii problemelor
educative în diverse moduri. Existã ºcoli
deschise ºi ºcoli închise faþã de comunitate, iar efectele acestei atitudini sunt resimþite în primul rând de profesorii care
deleagã parþial sau preiau întru totul responsabilitatea formãrii pentru viaþã a

copiilor, apoi de elevii care sunt expuºi
sau nu stimulãrilor complexe de tip educativ-societal, dar ºi de pãrinþii care îºi
vãd contribuþia valorizatã sau respinsã de
cãtre ºcoalã.
Pãrinþii trebuie încurajaþi ºi abilitaþi sã
preia o parte tot mai însemnatã a responsabilitãþilor care privesc decizia prin consultarea, administrarea, construirea unui
lobby omogen pe lângã terþe pãrþi pentru interesele ºcolii ºi ale beneficiarilor ei.
Centrul vital al unei comunitãþi se
poate muta în ºcoalã, ca punct de întâlnire a mediului academic cu piaþa forþei
de muncã, a influenþelor educative for-

malã cu cele nonformale ºi informale.
Rolul central rãmâne al profesorilor ºi al
directorilor de ºcoalã, care integreazã
într-o schemã strategicã realistã contribuþiile pãrinþilor, ale autoritãþilor din administraþia localã, ale agenþilor economici, ale
reprezentanþilor media, sãnãtate, culturã.
Relaþiile de colaborare dintre profesori
ºi pãrinþi întãresc identitatea ºcolii ºi sporesc prestigiul instituþional ºi personal al
celor implicaþi, dau un sens de utilitate
timpului petrecut împreunã ºi deschid
perspectiva unor preocupãri informale
cu valoare formativã.
Ambele au de câºtigat dacã sunt vizibile în comunitate în special dacã îºi
atrag colaborarea unor parteneri de tip
asociaþii profesionale, organizaþii nonguvernamentale, celebritãþi locale.
Profesorii îi pot învãþa pe pãrinþi cum
sã se implice mai eficient în educaþia
copilului (comunicare, program, aspecte
metodologice), pornind de la premisa cã
pãrinþii vor sã ajute, dar nu întotdeauna
ºtiu cum.
Echipa de conducere a ºcolii trebuie
sã aibã o preocupare constantã pentru
elaborarea ºi actualizarea unui plan de
marketing, care sã evidenþieze rolul ºcolii
în dezvoltarea academicã, socialã, emoþionalã, esteticã, fizicã a elevilor. Imaginea instituþionalã este importantã ºi se
completeazã cu rezultate cuantificabile
(numãr de absolvenþi, performanþe, integrare în muncã sau în alte structuri de
învãþãmânt ºi de elemente ale culturii
organizaþionale ce þin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii.
Mesajul transmis comunitãþii locale trebuie sã fie consistent, sã provinã din mai
multe surse ºi sã exprime specificul unitãþii
respective în peisajul educativ local.
Transmiterea regulatã a veºtilor pozitive despre ºcoalã cãtre toþi agenþii instituþionali (sponsori, autoritãþi, pãrinþi, elevi)
menþine ºcoala în atenþia generalã a
comunitãþii. Pentru realizarea acestui
deziderat este indicat sã se creeze în
ºcoalã o atmosferã primitoare ºi expresivã, plasând la vedere materiale promoþionale, produse ale activitãþii elevilor
ºcolii (intervenþii în media, întruniri, festivitãþi), sã se realizeze proiecte comunitare în care sã fie implicaþi elevii. Pagina
web ºi revista ºcolii au, de asemenea, un
rol important în promovarea imaginii ºcolii
în comunitate. 
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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D`ALE ÎNVÃÞÃMÂNTULUI SAU ASTA E...
IOAN-NICOLAE CENDA
ORAVIÞA, CARAª-SEVERIN
Nu pot sã înþeleg de ce unele drepturi
– puþine la numãr – ale dãscãlimii („apostoli care ard” pentru luminarea minþilor
puilor de om) se obþin prin „lupte” sindicale. Des semnãm hârtii necesare dosarelor cerute de instanþe. Oare legea, ordinul, sau cum s-o fi numit, nu este una pentru toþi, nu se aplicã imediat?! Noi învãþãm elevii sã punã în practicã cele deprinse la ºcoalã, dar cei care lucreazã pe
ogorul numit parlament nu au dobândit
deprinderi. Ei, „ãia“, care fac ºi desfac legile, ºtiu doar teorie ºi se descurcã greu
cu „traducerea“, „punerea în practicã“,
„rezolvãri de problemã”.
Poate, zic eu, or fi mai grei de cap.
Atunci sunt necesare ore suplimentare,
meditaþii, sigur neplãtite, deoarece cele
pe bani, se impoziteazã conform legii
(Dura lex sed lex).
Guvernanþii de ieri au uitat repede
cele învãþate de la mai marele dascãl al
lor. Multe s-au evaporat, ca ºi fumul cel
„funeriu”. Mult trâmbiþata „clasa 0“ a fost
un prilej de bârfã, ceartã. Aici, s-a crezut,
se afla cheia performanþelor. Din pãcate,
ºi de acestã datã s-a uitat de „teoria
formelor fãrã fond“ (a lui Titu Maiorescu).
Dupã revoluþie au apãrut universitãþi
private peste tot, ca ciupercile dupã
ploaie. Dar... „teoria formelor fãrã fond“,
ne face cu degetul!
Facem universitãþi, unde?... chiar ºi la
Prãvale-Baba, fãrã bazã, spaþiu, ... cine
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predã?... universitari cu doctorate, cu diplome obþinute pe la mari universitãþi
inexistente din „lumea de dincolo”, în
special de peste ocean, ...ºi cui predã? ...
absolvenþii de BAC cu medii bune cuceresc marile universitãþi europene, iar aici,
la „pe bani“, rãmân cei de la sesiunea a
doua, a treia..., cei care au fãcut „marea
performanþã” ºi, în sfârºit, au trecut cel
mai greu examen „bacul“ (de dupã
„epoca camerelor“).
Sigur, sigur, nu generalizãm, dar „totuºi
este trist“, adevãrat.
Am vãzut la televizor cã unele facultãþi au devenit fabrici de diplome. Totul
se poate obþine, bani sã fie! „Þãdula”,
„diploma“ costã, dar pentru cei „groºi la
pungã“, conteazã parcã! „Am spart“ niºte „euroi“ ºi o am ºi pe-asta!
În anii trecuþi – relatez o situaþie de
râsu’-plânsu’ – o mamã (fiica ei primise un
3 la lecturile suplimentare) mi-a pus o întrebare: „D-le profesor pe ce lume trãiþi?”
Rãspunsul: „Deocamdatã pe lumea
aceasta, ca ºi dumneavoastrã, dar mâine-poimâine vom pleca în cealaltã”.
Doamna se corecteazã ºi îmi explicã cã
„azi nimeni nu mai citeºte”. „Uite eu ,am
terminat dreptul, lucrez la poliþia de frontierã, ºi nu am citit nicio carte”.
Dezarmat, la auzul acestor vorbe, am
adãugat: „Sigur n-aþi fãcut cu mine româna, fiindcã altfel, poate aþi fi citit, ori ...
n-aþi fi terminat dreptul”...
„Studenþii” din clasa 0 învaþã pe rupte
pe unde apucã. Unii au condiþii „ca-n occident”, alþii în... containere, laboratoare, pe

holuri, la cãmine culturale, la ..., la..., la...,
Deh! Nu spaþiul, (locul) conteazã, deoarece zicala spune cã „omul sfiinþeºte locul”.
Ex. Ministrul (funeriu în multe proiecte!),
cu studii în lumea bunã, ºi, sigur, fãrã...
clasa 0 în C.V., a propus, a aruncat piatra
în baltã ºi... Hã! Hã! Hã!, descurcaþi-vã!
Trebuie pompaþi bani în acest curriculum, fiindcã zero va deveni 1... ºi pânã la
12, doar „bacul”, dacã se menþin camerele, mai ridicã probleme.
La testarea naþionalã situaþia a fost ºi
va fi alarmantã, dar... în licee sunt locuri
berechet, iar media ajunge de trecere. O
serie de obiecte din partea a doua a catalogului „umflu” media absolventului,
care se adunã cu cea de la testare ºi...
rezultã reuºita la liceul X.
Cu nostalgie – nu dupã epoca roºie! –
mã gândesc la anii în care admiterea la
liceu era mare eveniment pentru un
absolvent de ºcoalã generalã. Au intrat
la licee de marcã ºi elevi proveniþi din mediul rural, care au ºtiut carte, au învãþat ºi
i-au întrecut pe cei cu „fiong” la gât.
De stricarea liceului se poate vorbi de
multã vreme, „secera ºi ciocanul” la apusul lor au deschis larg porþile, care dupã
revoluþie au cãzut la pãmânt. Acum se
intrã prin faþã, prin spate,... prin ferestre,
iar „pe sticlã” universitãþile îþi fac cu ochiul ºi te îmbie sã te înscrii la profilul care, cu
siguranþã îþi va oferi un loc de muncã aici
în þarã, iar de nu „zburaþi“, „navigaþi“, cã
„la noi nu sunt bani“. Banii au fost
„pãpaþi“ pe „strictul necesar“ al ministeriabililor, aleºii noºtri. 
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ÎNALTA CURTE DE CASAÞIE ªI JUSTIÞIE A
HOTÃRÂT ASUPRA CALCULULUI CORECT
AL DREPTURILOR SALARIALE DIN PERIOADA
1 IANUARIE 2010-31 DECEMBRIE 2010
În MOf. nr. 734 din 31 octombrie 2012
s-a publicat Decizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie nr. 11/2012.
Prin recursurile în interesul legii formulate
de procurorul general al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi
Colegiul de conducere al Curþii de Apel
Craiova s-a arãtat cã, în practica judiciarã,
nu existã un punct de vedere unitar, cu
privire la interpretarea ºi aplicarea dispoziþiilor art. 5 alin. (6) din OUG nr. 1/2010 privind
unele mãsuri de reîncadrare în funcþii a
unor categorii de personal din sectorul
bugetar ºi stabilirea salariilor acestora, precum ºi alte mãsuri în domeniul bugetar ºi
ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009
privind salarizarea unitarã a personalului
plãtit din fonduri publice, în situaþia recalculãrii salariilor de bazã ale cadrelor didactice, începând cu 1 ianuarie 2010.
Sintetizând evoluþia cronologicã a dispoziþiilor legale care prezintã relevanþã în
cauza de faþã, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie constatã cã, în cursul anului 2008,
salariile de bazã ale personalului didactic
din învãþãmânt au fost majorate prin OG
nr. 15/2008, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 221/2008, conform cãreia, începând cu data de 1 octombrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000
a fost stabilitã la 400,00 lei, aceasta urmând a fi valoarea de referinþã pentru
creºterile salariale ulterioare.
Prin dispoziþiile art. 1 lit. b) din OUG nr.
136/2008 s-a diminuat coeficientul de
multiplicare 1,000 la 299,933 lei pentru perioada octombrie-decembrie 2008.
Prin Decizia Curþii Constituþionale nr.
1.221 din 12 noiembrie 2008 s-a constatat
cã prevederile OUG nr. 136/2008 sunt
neconstituþionale.
Ulterior, prin OUG nr. 151/2008 a fost
modificatã ºi completatã OG nr. 15/2008,
reglementându-se creºterile salariale
care se vor acorda în anii 2008 ºi 2009 personalului din învãþãmânt ºi stabilindu-se
coeficientul de multiplicare 1,000 la valoarea de 299,933 lei.
Dispoziþiile art. 1 pct. 2 ºi 3 din OUG nr.
151/2008 au fost, de asemenea, declara-

te neconstituþionale, prin Decizia instanþei
de contencios constituþional nr. 842 din 2
iunie 2009.
Consecvent politicii legislative anterioare, Guvernul, prin OUG nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii
personalului din sectorul bugetar, a modificat din nou dispoziþiile OG nr. 15/2008,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
221/2008, dar Curtea Constituþionalã, prin
Decizia nr. 989/2009, a constatat cã art. 2
ºi 3 din acest act normativ încalcã ºi ele
prevederile Legii fundamentale.
S-a stabilit cã art. 2 ºi 3 din OUG nr.
1/2009 continuã abordarea anterioarã a
Guvernului de a adopta mãsuri, în sensul
reducerii majorãrilor salariale la care ar fi
avut dreptul personalul din învãþãmânt în
temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a
[OG nr. 15/2008.
Ca urmare a constatãrii, prin decizii
succesive pronunþate de Curtea Constituþionalã, a neconstituþionalitãþii modificãrilor aduse OG nr. 15/2008, aºa cum
aceasta a fost aprobatã prin Legea nr.
221/2008, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011,
pronunþatã în recurs în interesul legii, a
stabilit cã dispoziþiile OG nr. 15/2008, astfel
cum a fost aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 221/2008, constituie temei legal
pentru diferenþa dintre drepturile salariale
cuvenite funcþiilor didactice potrivit acestui act normativ ºi drepturile salariale
efectiv încasate cu începere de la data
de 1 octombrie 2008 ºi pânã la data de
31 decembrie 2009.
S-a reþinut cã, prin Decizia nr. 62/2007,
Curtea Constituþionalã a înlãturat orice
dubii cu privire la efectele declarãrii
neconstituþionalitãþii unei dispoziþii de
abrogare, stabilind cã, în cazul constatãrii
neconstituþionalitãþii lor, acestea îºi înceteazã efectele juridice în condiþiile prevãzute de art. 147 alin. (1) din Constituþie,
iar prevederile legale care au format
obiectul abrogãrii continuã sã producã
efecte juridice.
S-a mai stabilit cã, dacã aplicarea
unui act normativ în perioada dintre intra-

rea sa în vigoare ºi declararea neconstituþionalitãþii îºi gãseºte raþiunea în prezumþia de constituþionalitate, aceastã raþiune
nu mai existã dupã ce actul normativ a
fost declarat neconstituþional, iar prezumþia de constituþionalitate a fost rãsturnatã.
Continuând prezentarea cronologicã
a legislaþiei în domeniu, se reþine cã la
data de 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare
noua lege-cadru a salarizãrii unitare,
Legea-cadru nr. 330/2009, care prevede
la art. 1 alin. (2) cã, începând cu data intrãrii sale în vigoare, drepturile salariale
ale personalului din sectorul bugetar sunt
ºi rãmân exclusiv cele prevãzute în aceastã lege.
Potrivit art. 30 alin. (5) din noul act normativ, în anul 2010, personalul aflat în
funcþie la 31 decembrie 2009 îºi va pãstra
salariul avut în luna decembrie 2009, fãrã
a fi afectat de mãsurile de reducere a
cheltuielilor de personal, iar potrivit art. 6
din acelaºi text de lege, pentru persoanele ale cãror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie
2009 nu se mai regãsesc în anexele la
lege sau nu au fost incluse în salariile de
bazã, în soldele funcþiilor de bazã sau,
dupã caz, în îndemnizaþiile lunare de încadrare, sumele corespunzãtoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile
anuale de salarizare, pânã la acoperirea
integralã a acestora.
Analiza textului de lege evocat denotã caracterul acestuia de normã de
protecþie, intenþia legiuitorului de a proteja drepturile salariale ale personalului
bugetar fiind evidentã.
În vederea stabilirii unor criterii de
determinare a sintagmei „salariu avut“,
prin art. 5 alin. (6) din OUG nr. 1/2010 privind unele mãsuri de reîncadrare în funcþii
a unor categorii de personal din sectorul
bugetar ºi stabilirea salariilor acestora,
precum ºi alte mãsuri în domeniul bugetar
s-a prevãzut cã:
„Reîncadrarea personalului didactic
din învãþãmânt la data de 1 ianuarie 2010
se face luând în calcul salariile de bazã la
data de 31 decembrie 2009, stabilite în
www.SCOALAROMANEASCA.ro
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conformitate cu prevederile OUG nr.
41/2009 privind unele mãsuri în domeniul
salarizãrii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009,
aprobatã prin Legea nr. 300/2009.“
Faþã de conþinutul normei citate rezultã cã reîncadrarea personalului didactic din învãþãmânt la data de 1 ianuarie
2010 urma a se realiza luând în calcul
salariul de bazã la care ar fi fost îndreptãþit acesta la data de 31 decembrie
2009, ceea ce reprezintã dreptul recunoscut ºi ocrotit de lege.
În consecinþã, nu se pune problema
ultraactivitãþii legii vechi, atât timp cât
legea nouã a salarizãrii face trimitere la
pãstrarea salariului avut, raportat la data
de referinþã 31 decembrie 2009, iar OUG
nr. 41/2009 prevede criteriile concrete de
calcul al veniturilor personalului didactic,
prin raportare la salariile de bazã ale
acestora la aceeaºi datã de referinþã.
În acest context, se reþine cã noul
salariu de bazã pentru anul 2010 trebuie
calculat pornind de la preluarea celui
care corespundea funcþiei deþinute
potrivit grilei de salarizare valabile în luna
decembrie 2009 ºi care trebuia plãtit personalului didactic din învãþãmânt, în
raport cu valoarea de 400 lei a coeficientului de multiplicare 1,000.
Cu privire la aplicabilitatea în cauzã a
prevederilor OUG nr. 41/2009, la care se
referã OUG nr. 1/2010, prin care este diminuatã valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, se apreciazã cã actul normativ menþionat trebuie considerat ca fiind
lipsit de efecte, faþã de urmãtoarele argumente:
Prin Decizia nr. 124/2010 publicatã în
MOf. al României, nr. 272 din 27 aprilie
2010, Curtea Constituþionalã a reþinut cã
OUG nr. 41/2009, ca act normativ modifi-

cator al OG nr. 15/2008, este abrogatã,
dar a precizat expres cã dispoziþiile art. 2
din actul normativ erau oricum afectate
de vicii de neconstituþionalitate, întrucât
modificau dispoziþii legale declarate
neconstituþionale, denotând intenþia legiuitorului delegat (Guvernul) de a reduce majorãrile salariale stabilite de Parlament.
De asemenea, prin Decizia nr. 877/
2011, publicatã în MOf. al României,
Partea I, nr. 706 din 6 octombrie 2011,
Curtea Constituþionalã a respins, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 alin. (6) din
OUG nr. 1/2010, dar nu ca urmare a
abrogãrii normei, ci a împrejurãrii cã textul criticat îºi gãseºte o aplicare conformã
cu Constituþia, prin prisma interpretãrii
date prin Decizia Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie nr. 3 din 4 aprilie 2011, pronunþatã în recurs în interesul legii.
Aprecierile Curþii Constituþionale au
caracter obligatoriu pentru instanþe,
conform principiilor stabilite de instanþa
de contencios constituþional prin Decizia
nr. 838 din 27 mai 2009, publicatã în MOf.
al României, nr. 461 din 3 iulie 2009, prin
care s-a reþinut cã, potrivit Legii fundamentale, singura autoritate abilitatã sã
exercite controlul constituþionalitãþii legilor sau ordonanþelor este instanþa constituþionalã; nici Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie ºi nici instanþele judecãtoreºti
sau alte autoritãþi publice ale statului nu
au competenþa de a controla constituþionalitatea legilor sau ordonanþelor,
indiferent dacã acestea sunt ori nu în
vigoare.
Soluþia enunþatã se impune ºi întrucât
viciul de neconstituþionalitate stabilit cu
privire la unele dispoziþii legale nu trebuie
perpetuat, prin modificarea dispoziþiei

legale, în sensul confirmãrii soluþiei legislative declarate ca fiind neconformã cu
Legea fundamentalã. În situaþia prezentatã, legiuitorul delegat (Guvernul), prin
dispoziþiile OUG nr. 41/2009, a persistat în
hotãrârea de a reduce majorãrile salariale stabilite prin voinþa Parlamentului cu
privire la domeniul reglementat, iar ordonanþa de urgenþã adoptatã trebuie consideratã ca lipsitã de efecte faþã de
neconstituþionalitatea reglementãrilor,
care au redus creºterile salariale stabilite
prin Legea nr. 221/2008.
În consecinþã, singurele prevederi legale ce produc efecte în cauzã sunt cele
ale art. 1 alin. (1) lit. c) din OG nr. 15/2008,
astfel cum a fost aprobatã prin Legea nr.
221/2008, fãrã a fi avute în vedere modificãrile legislative operate prin ordonanþele de urgenþã afectate de vicii de
neconstituþionalitate.
Mai mult decât atât, se impune a fi
subliniat faptul cã drepturile salariale fac
parte din conþinutul complex al dreptului
la muncã, iar aceste drepturi intrã în sfera
dreptului de proprietate reglementat de
art. 1 din Protocolul nr. 1, adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului
ºi libertãþilor fundamentale, astfel cum
rezultã din jurisprudenþa Curþii Europene a
Drepturilor Omului.
În concluzie, având în vedere succesiunea cronologicã a reglementãrilor
legale evocate, deciziile Curþii Constituþionale ºi Decizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie nr. 3/2011 pronunþatã în recurs în
interesul legii, se reþine cã, în perioada 1
ianuarie 2010-31 decembrie 2010, personalul didactic din învãþãmânt trebuia sã
beneficieze de drepturi salariale lunare,
calculate prin includerea majorãrilor stabilite prin OG nr. 15/2008, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 221/2008. 

CURIER LEGISLATIV
1. MO nr. 664 din 20 septembrie 2012 - OMECTS nr. 5.411/
2012 - pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice
privind efectuarea concediului de odihnã al personalului
didactic din învãþãmânt, aprobate prin OMECTS nr. 5.559/2011;
2. MO nr. 708 din 17 octombrie 2012 - OMECTS nr. 5.755/
2012 - privind aprobarea planurilor-cadru pentru învãþãmântul
primar, ciclul achiziþiilor fundamentale - clasa pregãtitoare,
învãþãmânt special;
3. MO. nr. 722 din 24 octombrie 2012 - OMECTS nr. 6.000/
2012 - privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii
ºi ºcolarizarea cetãþenilor strãini din state terþe UE în învãþãmântul de stat ºi particular acreditat din România;
4. MO. nr. 724 din 25 octombrie 2012 - OMECTS nr. 5.720/
2012 - privind organizarea ºi desfãºurarea probelor specifice
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susþinute de elevii secþiilor bilingve francofone, în vederea
obþinerii menþiunii speciale „secþie bilingvã francofonã“ pe
diploma de bacalaureat;
5. MO. nr. 732 din 30 octombrie 2012 - OMECTS nr. 5.625/
2012 - privind aprobarea Metodologiei de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitãþile de învãþãmânt
particular din învãþãmântul preuniversitar;
6. MO. nr. 735 din 31 octombrie 2012 - OMECTS nr. 5.817/
2012 - pentru modificarea anexei nr. 4 la OMECTS/ OMAI/
OMFP nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învãþãmântul preuniversitar de stat.
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ÎNVÃÞÃMÂNT TEHNIC

ÎNVÃÞÃMÂNTUL PROFESIONAL
ªI TEHNIC ÎN ITALIA
PROF. FLORIN DOBRESCU,
V I C E P R E º E D I N T E FEN
COORDONATOR AL
DEPARTAMENTULUI PENTRU
ÎNVÃÞÃMÂNTUL TEHNIC ºI DE
TRANSPORTURI
Centrul Naþional de Dezvoltare a Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic implementeazã proiectul strategic „ Corelarea
ofertei educaþionale a învãþãmântului
profesional ºi tehnic cu cerinþele pieþei
muncii”, cunoscut deja opiniei publice,
precum ºi celor care activeazã în învãþãmântul liceal tehnic. În acest cadru au
fost planificate, în ulitma perioadã, o serie
de schimburi de experienþã transnaþionale în þãri ale U.E., participanþii fiind membrii
ai comitetelor locale de dezvoltare a
parteneriatului în acest domeniu, din
toate judeþele ºi municipiul Bucureºti.
În perioada 1- 6 septembrie a avut loc
vizita de studii a delegaþiilor din judeþele
Braºov ºi Botoºani, la Torino în Italia. Cu
acest prilej, am putut identifica numeroase exemple de bune practici. Unele dintre
acestea dorim sã le prezentãm în continuare.
ENGIM este o organizaþie privatã fondatã în anul 1850 de cãtre un preot, cu
scopul de a forma profesional pentru mai
multe meserii pe tinerii aflaþi în dificultate.
Din 1990 devine o instituþie recunoscutã ºi
acreditatã la nivel naþional ºi al Regiunii
Piemonte. ªcolarizeazã tineri cu vârsta între 15 ºi 18 ani, în învãþãmântul obligatoriu, fondurile pentru aceasta fiind asigurate de cãtre stat. Aceºti elevi nu urmeazã cursurile liceului tehnologic de 5 ani
pentru cã nu sunt capabili ºi pentru cã nu
pot susþine ºi promova Examenul de bacalaureat. La absolvire dobândesc certificat de competenþe ºi se pot angaja.
Centrul asigurã cursuri de formare continuã ºi pentru salariaþi sau ºomeri, cu fonduri europene sau asigurate de Regiunea
Piemonte, unde funcþioneazã în mai multe
sedii. Meseriile în care pregãteºte cursanþii
ºi elevii sunt din domeniul alimentaþiei publice, instalaþiilor electrice, electromecanicã, turism, tâmplãrie, coafurã. Cursurile
se desfãºoarã dupã standarde ocupaþionale naþionale sau regionale, în funcþie
de nevoi. La sfârºitul cursurilor, elevii fac

practicã în intreprinderi (imprese = intreprinderi). O primã verificare constã în
aceea cã, în situaþia când specializarea
aleasã nu este bunã ºi nu este cãutatã
pe piaþa muncii, elevii nu vor avea unde
sã facã practicã (ideea a fost folositã ºi în
organizarea învãþãmântului profesional
din România, lansat pe baza noului concept promovat în februarie 2012). Legãtura centrului ENGIM cu teritoriul se realizeazã prin contactele strânse cu municipalitãþile localitãþilor mai mari sau mai mici,
cu ºcolile, cu parohiile (n.a. - ar fi bine ca
ºi în România acestea sã fie atrase mai
ferm alãturi de activitãþile de formare profesionalã iniþialã), cu întreprinderile.
Centrul promoveazã o activitate de
consiliere susþinutã, care constã în informarea elevilor absolvenþi ai claselor a
VIII-a ºi a pãrinþilor cu posibilitãþile de formare în liceele teoretice, tehnologice ºi în
centre precum ENGIM. Este utilizatã o
platformã de provenienþã francezã, un
test obiectiv, persoana fiind astfel ajutatã

sã identifice domeniile pentru care posedã abilitãþi. Un bilanþ poate fi prezentat
într-un interval de 12-24 ore. Aceastã activitate este oferitã gratuit elevilor din sistemul de învãþãmânt obligatoriu ºi previne „falimentul” învãþãmântului public
(n.a. - mãsura meritã analizatã ºi implementatã în România, unde acest segment rãmâne deficitar, cu toate progresele realizate).
Primãria ºi Consiliul Local Moncalieri,
localitate care numãrã peste 60 000 de
locuitori, învecinatã cu oraºul Torino are,
de asemenea, preocupãri susþinute în
acest domeniu.
Instrumentele utilizate aici pentru orientarea ºcolarã ºi profesionalã sunt:
salonul de orientare, ghidul teritorial de
orientare, laboratorul, unde se desfãºoarã lecþii deschise la liceu pentru elevii din
ºcolile generale, „Orientagiro”, în cadrul
cãruia elevii de liceu prezintã activitatea
lor pentru colegii mai tineri din ºcoala generalã, fiºa de evaluare teritorialã a ele-
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vului care vizeazã aspecte comportamentale, nivelul competenþelor lingvistice
ºi logico-matematice la intrarea elevului ºi
la ieºirea acestuia din sistem. Bilanþul
competenþelor ºi experienþelor acestuia
este prezentat la întâlniri individuale cu
elevii pentru a-i ajuta sã se orienteze. Sunt
prezenþi ºi pãrinþii. Efectuarea unor stagii
de cãtre elevi.
La Biroul pentru tineri din centrul istoric
al oraºului Moncalieri se oferã informaþii
despre orientarea ºcolarã ºi profesionalã,
specializãrile oferite de licee, locurile de
muncã existente. Se asigurã asistenþã
pentru întocmirea CV-ului ºi depunerea
candidaturii, în vedera obþinerii unui job.
Sunt invitaþi directori de resurse umane
din întreprinderi importante, care împãrtãºesc tinerilor din experienþa lor, le vorbesc despre noile profesii, despre oportunitãþi pentru munci sezoniere, în vacanþã
ºi chiar despre demersurile necesare în

vederea iniþierii unei afaceri proprii. Tinerii
sunt deprinºi cum sã economiseascã, sã
utilizeze instrumentele/depozitele bancare ºi cum sã cheltuie inteligent economiile realizate. În cadrul proiectului
„Faber”, tinerii ºomeri îndrumaþi de un tutor dezvoltã proiecte personale, în cãutarea locului de muncã potrivit, stabilesc
contacte, adoptã o atitudine activã în
acest sens, la depunerea CV-ului ºi alte
demersuri necesare.
La ITIS Pinifarina, din Moncalieri (Institutul Tehnologic Industrial de Stat), cu durata de 5 ani, specializãrile în care se
pregãtesc cei peste 1600 de elevi sunt: 1).
Mecanicã, mecatronicã, energeticã; 2).
Informaticã, telecomunicaþii; 3). Electonicã ºi automatizãri; 4). Chimie, biochimie. În final, elevii susþin Examenul de bacalaureat, care le permite accesul în învãþãmântul superior. Nu existã niveluri intermediare de absolvire ºi nu sunt oferite
certificate de calificare decât la absolvire, dupã 5 ani. Aici studiazã elevi din 20
de state ale lumii. Activitãþile de laborator
tehnologic au rezervate 8 ore sãptãmânal, în anul III ºi ajung la 10 ore în anul V,
din totalul celor 32 ore pe sãptãmânã. În
primele clase, anul I ºi II pregãtirea de
bazã este comunã. Numãrul locurilor ºi al
claselor se stabilesc pe specializãri, în
noiembrie - decembrie 2012

funcþie de dorinþa elevilor înscriºi, a
pãrinþilor, dar ºi de nevoile pieþei muncii.
Din curriculum-ul naþional, 20% este la
dispoziþia ºcolii (Curriculum la decizia ºcolii) ºi al celor 160 de cadre didactice.
Aceºtia dezvoltã proiecte în mai multe direcþii: a) lupta împotriva abandonului
ºcolar, mai des întâlnit în primii 2 ani de
liceu; b) acþioneazã pentru personalizarea cursurilor; c) urmãresc inovarea tehnologicã – spre exemplu 29 din cele 47
sãli de clasã sunt dotate cu table inteligente, interactive; folosesc catalogul
electronic, cu acces din partea elevilor,
dar ºi al pãrinþilor, care, pe baza unei parole, acceseazã pagina web a liceului ºi
aflã informaþii privind frecvenþa ºi rezultatele obþinute, în timp real; d) pãstreazã
permanent legãtura cu munca ºi utilizeazã virtuþile formative ale acesteia;
stagiile de practicã se realizeazã de
cãtre elevi vara.

O astfel de structurã ar putea constitui
consorþii, care vor putea accesa cu mai
multã uºurinþã fonduri europene sau alte
tipuri de fonduri nerambursabile, în vederea depunerii unor proiecte având drept
scop dezvoltarea formãrii profesionale.
Spre exemplu, ar putea finanþa cu fonduri
astfel atrase studii privind tendinþele pieþei
muncii ºi nevoile de angajare ale agenþilor economici din judeþ, cele privind
inserþia profesionalã a absolvenþilor IPT,
sau ar putea acorda sprijin pentru organizarea ºi acreditarea unor cursuri de formare continuã pentru adulþi, în cadrul liceelor ºi colegiilor tehnologice. Aceasta
ar conduce la implicarea activã a ºcolilor
în activitãþile de formare profesionalã a
adulþilor, la iniþierea ºi acreditarea unor
cursuri de formare continuã pentru adulþii
ºomeri sau angajaþi, în vederea recalificãrii, cu fonduri puse la dispoziþie de
cãtre CLDPS. Ideea meritã analizatã, în-

Între mãsurile ce ar putea fi implementate în activitatea noastrã poate fi
evidenþiatã cea prin care CLDPS ar putea juca un rol mai activ la nivelul fiecãrui
judeþ, în exercitarea atribuþiilor care îi
revin. Astfel, acesta s-ar putea constitui
într-o asociaþie cu personalitate juridicã,
având astfel acces la fonduri europene
necesare pentru întãrirea parteneriatului
social ºi dezvoltarea unor instrumente
necesare pentru planificarea strategicã.

trucât în România centrele private de formare continuã ºi reconversie profesionalã
nu sunt încã atât de numeroase, pe de o
parte, iar resursa umanã, precum ºi baza
materialã din liceele ºi colegiile tehnologice ar fi mai bine valorificatã, pe de alta.
În condiþiile reducerii continue a efectivelor de elevi care sunt cuprinºi în învãþãmântul profesional ºi tehnic, aceasta preocupare ar constitui o soluþie pentru pãstrarea locurilor de muncã în învãþãmânt.
O altã concluzie care poate fi desprinsã din analiza experienþei Regiunii Piemonte este aceea cã, în România, formarea profesionalã necesarã pentru
integrarea pe piaþa muncii a absolvenþilor din clasa a VIII-a care au obþinut
la testele finale medii sub 5 (ºi aceºtia nu
sunt puþini), ar fi mai eficientã dacã învãþãmântul profesional ar debuta începând
cu clasa a IX-a, ºi nu cu clasa a X-a, cum
se întâmplã în prezent. De asemenea,
elevii din aceastã categorie, precum ºi
elevii cu rezultate bune, care locuiesc în
mediul rural sau provin din medii defavorizate ar trebui sprijiniþi mai mult pentru
a frecventa aceastã formã de pregãtire,
prin aplicarea mãsurii preconizate încã
din anul 2011 de a li se asigura gratuit
cazare în internatele ºcolare, masã, transport la domiciliu etc. 
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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

