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Manualul de religie- o falsã problemã
Se încearcă în mod repetat şi constant, o denigrare a
unei discipline frecventată de către 99% dintre elevii din
învăţământul preuniversitar, disciplina Religie. Armele
îndreptate asupra acestei discipline de studiu sunt
diverse: fie legate de corpul profesoral, fie legate de
programa şcolară, fie legate de manualele şcolare, de
prezenţa icoanelor sau însemnelor religioase, prin
scoaterea din context a unor noţiuni, prin citarea unor
persoane care îşi arogă competenţe şi expertiza în
domeniul educaţiei.
Se cuvine să oferim câteva explicaţii:
Disciplina religie nu-şi propune îndoctrinarea
elevilor, denigrarea unor religii - indiferent de cult - ci are
în vedere următoarele valori: conştientizarea rolului
învăţăturilor Bisericii în viaţa personală şi a comunităţii,
dezvoltarea respectului faţă de cele sfinte, asumarea
propriei identităţi religioase, responsabilitate în
exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor care decurg din
apartenenţa la diferite identităţi (confesiune, naţiune,
comunitate, profesie, cultură etc.), respect şi înţelegere
faţă de semenii de alte credinţe şi convingeri, manifestare
a respectului pentru ceilalţi, interesul pentru aprofundarea
cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri
spirituale, asumarea toleranţei etnice, religioase şi
culturale.
Există personalităţi în domeniul educaţiei,
pedagogiei, care pot să ofere răspunsuri pertinente celor
care pun sub semnul întrebării importanţa şi rolul
diciplinei religie (doar câţiva autori şi operele lor):
Constantin Narly ”Pedagodie generală” Editura
Didactica si Pedagogica, Bucuresti ,1996; Ioan Nicola
”Tratat de pedagogie generală” Editura Aramis, 2002;
Constantin Cucoş “Istoria pedagogiei” Editura Polirom,
2001; Constantin Cucoş “Educaţia religioasă. Repere
teoretice şi metodice” Editura Polirom, 1999; Constantin
Cucoş “Educaţia religioasă. Conţinut şi forme de
realizare” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1996; Emile Durkheim” Formele elementare ale vieţii
religioase” Editura Polirom, 1995.
Disciplina religie este prezentă în şcolile din Europa în
trunchiul comun sau disciplina opţională (puţine cazuri)
sub denumirile: Religie, Religie şi Etica, Educaţie
religioasă, Educaţie morală, Morală şi religie. Este
alocată 1 oră de religie/ săptămână în ţări ca: Anglia,
Portugalia, Polonia, Olanda, Letonia, Germania,
Finlanda, Bulgaria, Damenarca, Estonia, Cehia. Sunt
alocate câte 2 ore de religie/ săptămână în ţări ca: Austria,
Belgia, Cipru, Grecia, Italia, Irlanda. În Franţa elevii
frecventează în ziua de miercuri (o zi pe săptămână)
activităţile şi programul propus de cultul de care aparţin
fiecare.
Conform datelor rencensământului din anul 2011,
procentul persoanelor fără religie sau a celor care se
declară atei este de: 0.2% din totalul populaţiei. Putem
accepta opţiunea lor, însă, într-o societate democratică şi
drepturile majorităţii trebuie respectate, în cazul de faţă:
dreptul tuturor elevilor - indiferent de cultul de care
aparţin - de a frecventa ORA DE RELIGIE.
Pr. prof. Florin HOBAN

Revendicările membrilor FSLI
prezentate Prefectului Anton Rohian

În 21 mai 2014, la sediul Sindicatului din Învăţământ
Maramureş, două ore din agenda domnului prefect, Anton Rohian,
au fost dedicate întâlnirii cu reprezentanţii angajaţilor din
învăţământ din tot judeţul.
Iniţiatoarea acestei întâlniri a fost preşedinta sindicatului, prof.
Ioana Petreuş, care a prezentat revendicările membrilor FSLI,
precum şi o serie de probleme specifice judeţului nostru. Printre
problemele identificate de sindicalişti pe care domnul prefect
urmează să le facă cunoscute Guvernului, se numără: modificarea
sistemului de salarizare a personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic, deblocarea posturilor, modificarea indicatorilor de
calcul pentru finanţarea/elev, decontarea navetei, posibilitatea
pensionării cu 3 ani înaintea vârstei standard a angajaţilor din
învăţământ, organizarea concursurilor pentru funcţiile de
conducere, plata sentinţelor judecătoreşti şi reducerea cu 2 ore de
predare pentru profesorii care au 25 de ani vechime şi gradul
didactic I.
Pe plan local, principalele probleme cu care se confruntă
salariaţii din sistemul de învăţământ, şi care au fost aduse la
cunoştinţa domnului prefect de către cei prezenţi, sunt decontarea
navetei şi plata sentinţelor judecătoreşti, a căror rezolvare depinde
în mare măsură de Primăriile din judeţ. În ceea ce priveşte naveta,
domnul prefect a precizat că va face demersurile necesare
recuperării banilor cu această destinaţie. De asemenea i-a asigurat
pe cei prezenţi de implicare în plata la zi a drepturilor câştigate în
instanţă de sindicat. În acest sens domnia sa a transmis adrese către
Primăriile din judeţ, MEN şi MFP, adrese care pot fi citite pe site-ul
sindicatului.
(continuare în pag. 3)
Secretar executiv, Margareta ANDREICA
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Doamna educatoare Viorica Ferenţ

Fiecare viaţă poate fi asemănată cu o călătorie. Nu ştim niciodată cât de lungă este
călătoria noastră prin lume şi nici când şi unde se va termina. Nu ştim dacă va fi
frumoasă sau dacă va fi plină de neprevăzut. Nu ştim ce oameni vom întâlni în
călătoria noastră şi nici cine ne va fi alături până la sfârşitul ei, pentru că nu
întotdeauna oamenii de la care ne-am aştepta să ne însoţească până la sfârşit vor
rămâne alături de noi.
La mijlocul lunii mai o veste tristă ne anunţa că doamna educatoare, Viorica Ferenţ,
colega noastră, a fost nevoită să-şi întrerupă călătoria ei alături de noi pentru a călători
spre veşnicie. Cât timp a fost alături de noi şi-a dedicat viaţa îngeraşilor copii. A fost
prezentă în toate activităţile legate atât de viaţa şcolară, cât şi de cea familială. În
grădiniţă era o lume de poveste, doar zâmbete, cântecele de voie bună pentru că zâna
cea bună era acolo, era prezentă nu doar cu trupul şi cunoştinţele, ci mai ales cu sufletul.
A iubit copiii şi a rămas veşnic tânără, amabilă, blajină, duioasă, sinceră, onestă, înţelegătoare, spontană,
modestă, creativă şi corectă.
Nu credea că va fi nevoită să plece atât de repede din acel tărâm de basm. Era hotărâtă ca de la 1 aprilie să
meargă la grădiniţă, dar sănătatea nu i-a permis acest lucru şi a început să se stingă lin, puţin câte puţin, noi
asistând neputincioşi la stingerea ei.
Doamna educatoare nu şi-a risipit talanţii, ci i-a înmulţit, lăsând în scurta ei călătorie un dar pentru fiecare
dintre noi.
Şcoala Gimnazială Lăpuş a pierdut un cadru didactic de valoare, iar noi, un coleg şi un bun prieten, pe care o
să-l păstrăm veşnic în inimile noastre.
Colegii de la Şcoala Gimnazială Lăpuş

Tot mai multe cazuri de profesori sau elevi
bătuţi şi jigniţi de către părinţi sau alţi elevi
"În şcolile din România intră cine vrea şi face
ce vrea, statul nu ne protejează nici dascălii,
nici copiii", avertizează Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ într-un comunicat remis
HotNews.ro. FSLI cere măsuri legislative în
acest sens şi susţine că "din ce în ce mai multe
cazuri de dascăli sau elevi bătuţi şi jigniţi de
către părinţi sau alţi elevi apar în şcolile din
România, iar legea nu îi protejează".
Potrivit federaţiei, un elev de 16 ani a fost bătut
în sala de clasă a Liceului Ştefan Procopiu, din
Vaslui. Doi băieţi de 18 şi 25 de ani au intrat în
incinta liceului, care era supravegheat video, apoi
în clasa în care învăţa copilul agresat şi au început
să-l lovească cu pumnii, picioarele şi un grilaj
metalic de la calorifer, se arată în comunicat.
FSLI relatează şi cazul de la Şcoala 'Anton
Pann' din Ploieşti, unde directoarea adjunctă a fost
agresată de un părinte a cărei fată, elevă în clasa a
VIII-a, a fost trimisă acasă "să îşi schimbe ţinuta
neadecvată". "Părintele a forţat intrarea în şcoală
şi a lovit-o pe directoarea adjunctă, care a ajuns la
spital", susţine Federaţia.
Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei
Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a
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declarat că "autorităţile ar trebui să legifereze
obligaţii şi sancţiuni pentru părinţii şi elevii care
agresează fizic sau verbal un cadru didactic sau
alţi elevi. Chiar dacă au fost mulţi dascăli şi copii
abuzaţi în şcoli, nu s-a întâmplat nimic în acest
sens. Iar cazuri precum cele din Ploieşti şi Vaslui
nu sunt singulare în România. Este inadmisibil aşa
ceva într-o ţară din Uniunea Europeană, care se
pretinde civilizată".
FSLI susţine că Legea Educaţiei ar trebui să
cuprindă norme şi sancţiuni pentu toţi cei implicaţi
în procesul de educaţie şi anume: profesori, elevi şi
părinţi, deopotrivă.
"Noi condamnăm cu fermitate astfel de
comportamente, indiferent din partea cui ar veni, şi
cerem luarea de măsuri urgente pentru asigurarea
pazei şcolilor, a protecţiei elevilor şi a întregului
personal din învăţământ. Cerem, totodată,
organelor abilitate de lege să îşi facă datoria şi să
ia măsurile legale care se impun, pentru
sancţionarea unor astfel de incidente grave şi să
iniţieze acţiuni concrete pentru prevenirea lor în
viitor", a adăugat Simion Hancescu.
HotNews.ro
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Curier juridic

Proces nou intentat de SLI MM în numele membrilor de sindicat

Pe adresele de email a liderilor sindicali şi pe
forumul directorilor au fost transmise informaţii
privind noul proces intentat de către Sindicatul
Liber din Învăţământ Maramureş, proces care are
ca obiect calcularea, utilizând coeficientul de
multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei şi plata
diferenţelor de drepturi salariale neacordate,
actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie
până la data efectivă a plăţii, începând cu data de
13 mai 2011- la zi.
Pentru întocmirea corectă a dosarului facem
următoarele precizări:

Revendicările membrilor FSLI
prezentate Prefectului Anton Rohian
(urmare din pag. 1)

La finalul întâlnirii doamna preşedintă i-a
înmânat domnului prefect o mapă cuprinzând lista
cu cele 32 de Primării care nu decontează naveta, o
adresă de solicitare a necesarului de bani pentru
plata sentinţelor restante şi plata integrală a
acestora în trimestrul al II-lea, precum şi trei
fluturaşi de salarizare din partea personalului
nedidactic.
Menţionăm că la discuţii din partea
inspectoratului şcolar au participat doamna
inspector general adjunct Delia Ardelean şi juristul
Alin Oţel.
Domnul prefect Anton Rohian a invitat-o pe
preşedinta sindicatului, alături de reprezentanţii
inspectoratului şcolar, în perioada imediat
următoare, pentru a analiza punctual problemele
semnalate în vederea identificării unor soluţii
concrete, precum şi pentru a elabora un material
comun care va fi adus la cunoştinţa angajaţilor din
învăţământ din judeţ şi transmis Guvernului.

£
Perioada la care se referă drepturile solicitate
este începând cu 13.05.2011 la zi. Prin urmare, toţi
membri de sindicat, personal didactic şi didactic
auxiliar, angajaţi în unităţile de învăţământ la data
întocmirii dosarului pot fi reprezentaţi de către SLI
MM în acest proces. Dacă sunt persoane care în
perioada 13.05.2011 - la zi au lucrat în mai multe
instituţii de învăţământ trebuie aduse adeverinţe
de la toate aceste instituţii. În cazul angajaţilor
CJRAE, datorită faptului că au fost omişi în
procesele anterioare, aceştia pot fi trecuţi pe
împuternicirea unităţilor de învăţământ unde îşi
desfăşoară efectiv activitatea şi să anexeze
adeverinţă de la CJRAE cu funcţia, perioada
angajării şi calitatea de membru de sindicat la data
eliberării ei.
£
Liderilor de sindicat li s-au furnizat de către
SLI MM formulare de împuterniciri şi adeverinţe
necesare acestui proces. Aceste formulare se
găsesc şi pe site-ul sindicatului
la rubrica
PROCESE. În ce priveşte adeverinţa, modelul
furnizat are caracter orientativ. Pentru intentarea
procesului este nevoie de o adeverinţă eliberată de
unitatea angajatoare care să cuprindă numele,
funcţia, perioada angajării în unitate şi menţiunea
că salariul, începând cu data de 13.05.2011 - la zi
nu a fost calculat utilizând coeficientul de
multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei.
Unitatea angajatoare are obligaţia de a elibera
adeverinţa solicitată în temeiul dispoziţiilor art. 163
alin. 2, art. 168 şi art. 272 din Codul Muncii.
£
Mai multe persoane, secretari ai unităţilor de
învăţământ ne-au cerut temeiul de drept pe care ne
fundamentăm acţiunea, condiţionând eliberarea
adeverinţele solicitate în vederea intentării
procesului. Arătăm că, în drept, ne întemeiem
acţiunea pe dispoziţiile din Legea 330/2009, Legea
nr. 221/2008, Legea nr. 63/2011, Legea nr.
285/2010, Legea nr. 284/2010, Legea nr.
283/2011, Codul Muncii, OUG nr. 103/2013, OUG
nr. 84/2012.
Sper ca aceste precizări să vă folosească la
întocmirea dosarului şi menţionez că fiecare zi de
întârziere în înregistrarea actelor reprezintă o zi
pentru care nu se pot obţine drepturile, datorită
termenului legal de prescripţie de 3 ani a dreptului
la acţiune. Un prim dosar cu acest obiect a fost
înregistrat pe rolul Tribunalului Maramureş în luna
februarie, dar până la această dată nu am primit
termen de judecată.
Consilier juridic
Mariana-Georgeta NUSZER-ŢÎNŢA
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Sute de angajaţi din învăţămînt, pe muchie de cuţit
Sute de angajaţi din sistemul preuniversitar
din 18 localităţi maramureşene riscă să nu-şi
primească săptămîna viitoare drepturile
obţinute în instanţă întrucît primăriile nu au
solicitat bani. Sindicatul Liber din Învăţămînt
(SLI) Maramureş a cerut ajutorul prefectului
Anton Rohian, însă acesta a putut interveni doar
cu o solicitare de sprijin către Ministerul
Educaţiei.
Doar 49,44% din suma necesară, aprobată
Printr-o adresă înaintată marţi (3 iunie), SLI
Maramureş a solicitat Instituţiei Prefectului
sprijinul în rezolvarea plăţii drepturilor salariale
stabilite prin hotărîri judecătoreşti pentru
angajaţii din unităţile de învăţămînt din judeţ.
„Din solicitările primăriilor, respectiv a DGFP
Maramureş, reiese că pentru achitarea
restanţelor aferente trimestrului I şi plata
trimestrului II judeţul nostru avea un necesar de
6.987 mii lei, sumă din care Ministerul Finanţelor Publice a salariale reprezintă o problemă în sistemul educaţional din
aprobat 3.455 mii lei, respectiv 49,44%”, a explicat prof. judeţ. SLI Maramureş reclamă faptul că 32 de primării nu au
Ioana Petreuş, preşedinte SLI Maramureş. Exponenţii decontat (conform unei statistici din 21 mai a.c.) banii
sindicaliştilor au mai ataşat pentru prefect adresa DGFP cheltuiţi de cadrele didactice pentru transportul între casă şi
Maramureş, vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean unitatea de învăţămînt deşi Legea Educaţiei Naţionale
Maramureş, privind situaţia sumelor necesare trimestrului II. prevede ca fiind obligatorie decontarea. Însă angajaţii pot
Din aceasta reiese că un număr de 18 primării (Tăuţii cîştiga în instanţă sumele alocate navetei, iar în acest sens
Măgherăuş, Ariniş, Asuaju de Sus, Budeşti, Călineşti, Coaş, SLI Maramureş a finalizat deja 32 de procese, iar pe rol mai
Fărcaşa, Groşii Ţibleşului, Ieud, Leordina, Onceşti, Rona de sînt cinci. „Am cîştigat (sindicatul, n.r.) în multe şcoli. Unele
Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Săcel, Săpînţa, Sarasău, Suciu primării au fost executate silit, cum ar fi Baia Sprie, iar de
de Sus) nu au solicitat bani pentru plata drepturilor salariale atunci nu mai sînt probleme în această localitate. Altele nu au
stabilite prin hotărîri judecătoreşti.
mai aşteptat să fie executate şi au plătit retroactiv”, a punctat
Următoarea şansă: rectificarea din trimestrul trei
preşedintele SLI Maramureş.
Maria STOICA
Preşedintele SLI Maramureş atrage atenţia că astfel există
posibilitatea ca angajaţii din învăţămînt din unităţile
administrativ-teritoriale
enumerate să nu-şi primească
drepturile obţinute în instanţă.
„Vreau să cred că aceste primării
n-au făcut solicitări întrucît au
bani. Dar dacă nu dispun de
Profesorii din câteva judeţe au demarat proteste locale, fără a mai aştepta
sumele necesare şi nu le-au cerut, organizarea unui miting în Capitală, nemulţumiţi de faptul că salariile lor nu au mai
nu le vor mai putea da angajaţilor revenit de fapt la valoarea din 2010, dinainte de reduceri, şi că nu-şi primesc banii de
săptămîna viitoare, cînd se vor da navetă.
salariile (8-12 iunie)”, a mai
Peste 100 de profesori din Buzău şi mai mult de 60 din judeţul Vaslui au protestat,
adăugat prof. Ioana Petreuş. marţi, în faţa prefecturilor de judeţ, nemulţumiţi de salarizarea personalului din
Astfel, următoarea şansă a învăţământ. Ei au solicitat reîntregirea salariilor la nivelul anului 2010, plata navetei,
angajaţilor pentru a intra în dar şi a drepturilor câştigate în instanţă. Proteste au mai avut loc şi în Suceava, Gorj şi
posesia banilor se anunţă a fi Arad, susţin sindicaliştii, însă probleme cu plata navetei au fost reclamate şi în
rectificarea de buget anunţată Prahova.
pentru cel de-al treilea trimestru.
"Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar au de recuperat 34 la sută din
Prefectul a putut interveni în acest salariile tăiate de Guvernul Boc în 2010 şi 2011. Nu vrem decât să ni se reîntregească
sens doar trimiţînd personal lefurile etapizat, în trei rate anuale, astfel încât, până în 2016, să ni se aducă salariile la
ministrului Educaţiei, Remus valoarea reală", a declarat, marţi, liderul Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui, Sorin
Pricopie, o solicitare de susţinere a Ţiplea, citat de Mediafax.
doleanţelor sindicaliştilor din
Zeci de primării din judeţul Prahova nu au decontat de mai multe luni naveta
învăţămînt.
cadrelor didactice şi nedidactice care lucrează în unităţile de învăţământ, edilii
32 de primării nu decontează motivând că nu au fonduri la bugetul local pentru a plăti profesorilor şi personalului
naveta
auxiliar naveta, deşi legea prevede acest lucru.
Şi nu doar plata drepturilor
Sursa: http://adevarul.ro

PROTESTE ALE PROFESORILOR ÎN ŢARĂ
PENTRU REÎNTREGIREA SALARIILOR ŞI BANII DE NAVETĂ
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SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎN FORMAREA CONTINUĂ
acest sens şi elevii au văzut cum li
se dezvoltă competenţele
lingvistice. Dar acum, guvernul
valensian este pe cale să distrugă
acest echilibru şi să introducă
modificări în lege, care riscă să
distrugă tot ce a fost câştigat în
aceşti ultimi ani. Mai sunt şi alte
probleme care urmează să le
negociem cu administraţia, acestea
ne-au condus la acţiuni precum
manifestaţia de 10 mai.
2. C u m f u n c ţ i o n e a z ă
sindicatele din învăţământul
spaniol?
Sindicatele din învăţământul spaniol sunt în principiu
libere toate deşi unele dintre ele au legături destul de strânse
cu anumite partide politice. Schematic se poate spune că sunt
sindicate care au o predispoziţie spre dialog mai bună când
partidul de la putere este mai aproape de convingerile lor
politice.
Sunt totuşi sindicate care, ca STEPV, deşi sunt de stânga,
nu sunt aproape de niciun partid şi negociază cu administraţia
în funcţie de solicitările angajaţilor.

În zilele de 7 şi 8 mai 2014, la hotel Eurosind - Ocna Şugatag şi la sediul Sindicatul
Liber din Învăţământ Maramureş a avut loc un schimb de experienţă în formarea
continuă cu o delegaţie de profesori europeni francofoni, specialişti în educaţie.
Scopul prezenţei acestora în Maramureş a fost vizita de studiu la Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu” Baia Mare, în cadrul proiectului (cu finanţare CEDEFOP)
Tehnici şi mijloace alternative pentru predarea unei limbi străine şi a ştiinţelor,
proiect coordonat de directorul adjunct al colegiului, prof. dr. Ileana Vasilescu.
Grupul a fost alcătuit din patru experţi în domeniul educaţional din Franţa,
Belgia, Spania şi Polonia. Expertului din Spania, Jose Ramon Torres - reprezentant al
sindicatului din domeniul educaţiei din Valencia (STEPV), i-am adresat câteva
întrebări pentru a ne crea o imagine asupra modului în care funcţionează sistemul de
învăţământ spaniol, mişcarea sindicală şi formarea continuă.
1. Jose Ramon Torres, pentru cititorii Jurnalului
sindical, publicaţie a Sindicatul Liber din Învăţământ
Maramureş, vorbeşte-ne despre sistemul de învăţământ
spaniol şi despre problemele cu care acesta se confruntă?
Problemele sistemului educativ spaniol sunt numeroase şi
diverse. În plus, trebuie ţinut cont de faptul că administraţia
educativă spaniolă este foarte descentralizată. Interlocutorul
sindicatelor este fie ministrul educaţiei, fie Conselleria, adică
guvernul autonom din Valencia.
În ceea ce priveşte guvernul central, sunt două probleme
foarte importante care ne preocupă în acest
moment. Pe de o parte, noua Lege a Educaţiei
care este puternic contestată de toate sindicatele
- o lege care ne duce cu 40 de ani în urmă şi pune
sistemul educativ spaniol într-o situaţie
apropiată de cea din timpul franchismului. În
noua lege se promovează un bagaj mare de
cunoştinţe şi de conţinuturi de memorat mai mult
teoretice decât practice. Nu se ţine cont de
diversitatea elevilor şi de susţinerea necesară
pentru ca şcoala să fie incluzivă şi să-i ajute pe
toţi elevii să obţină rezultate pozitive. Prin
această lege se măreşte numărul de elevi dintr-o
clasă, mai ales în secundar şi, în consecinţă,
reduce numărul de profesori. Pe de altă parte
guvernul este pe cale să pregătească un nou
statut al cadrelor didactice care va mări controlul
asupra activităţii acestora şi va fixa condiţii mai
rigide pentru promovare în grila de salarizare.
La nivelul autonomiei, criza a adus guvernul
în situaţia de a lua o serie de măsuri conflictuale. Trebuie
remarcat faptul că revendicările vizează ameliorarea
condiţiilor de lucru în general şi că problemele de organizare,
care puteau să nu afecteze dascălii decât în mod indirect, fac
de asemenea parte din solicitările noastre şi acţionăm, în
aceste situaţii, alături de părinţi şi de elevi, pe platforme de
apărare a învăţământului public. În acest cadru ne vom axa
asupra numărului de elevi pe clasă pe care îl considerăm
exagerat şi care duce la măsuri economice luate de
Conselleria pentru a plăti datoriile enorme pe care guvernul
autonom le-a impus din cauza unei politici economice
dezastruoase.
Pe de altă parte, Valencia este o comunitate bilingvă unde
toţi elevii au obligaţia de a învăţa spaniola şi catalana. Din
1984, de când a fost votată legea, am făcut mari progrese în

Spre deosebire de România sindicatele spaniole sunt
finanţate şi de guvern, în funcţie de reprezentativitatea şi de
aportul afiliaţilor, şi de către membrii. În sindicatul nostru, de
exemplu, contribuţia este în funcţie de salariu şi în ceea ce mă
priveşte, facând parte din grupa B a administraţiei, plătesc
110 Ä pe an.
Funcţionarea sindicatelor este dirijată de legea libertăţii
sindicale. Avem alegeri la fiecare 4 ani şi, în funcţie de
rezultatele acestor alegeri, avem un număr de ore de
degrevare pentru un anumit număr de colegi care lucrează în
exclusivitate pentru sindicat. În plus, aleşii fac parte din
Junta de personal docent care se ocupă de transmiterea
revendicărilor angajaţilor către administraţie.
(continuare în pag. 6)
Prof. Monica CÂNDEA
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SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎN FORMAREA CONTINUĂ
(urmare din pag. 5)

Această Junta nu are prea multă putere.
Acţiunea sindicală se face mai ales pe tabla
negocierilor care se convoacă de obicei
pentru a trata subiecte despre funcţionarea
sistemului educativ. La aceste negocieri
asistă sindicatele care au obţinut cel puţin
10% din sufragiile electorale.
3. În urmă cu un an, alături de alţi
lideri al organizaţiei sindicale din
Maramureş, în cadrul unui proiect
Leonardo, a cărui activităţi s-au desfăşurat
în Madrid, am avut ocazia să fim martori la o
manifestaţie a cadrelor didactice din
învăţământul secundar spaniol. Care sunt în
general modalităţile angajaţilor din
învăţământul spaniol de a-şi revendica
drepturile înainte de a ajunge la forme de
protest?
Trebuie mai întâi să spunem că sistemul
spaniol este un sistem mixt, adică sunt profesori care aparţin
sistemului public şi alţii care aparţin sistemului privat
subvenţionat sau complet privat. Asta face ca modalităţile de
negociere să fie diferite. În cazul sistemului public se
negociază direct cu adminstraţia iar în sistemul privat
subvenţionat se negociază pe de o parte cu administraţia, iar
pe de alta cu patronatul din sector. Convenţiile colective în
cazul învăţământului public nu există. Este statutul
lucrătorului şi statutul funcţionarului, precum şi diferitele
decrete pe care le dezvoltă, care regizează negocierile. În ceea
ce-i priveşte pe angajaţii din sistemul privat trebuie să
reflectăm la convenţiile colective din diferitele sectoare
(învăţământ, administraţie, pază, curăţenie etc).
În principiu, masa negocierilor este locul principal unde se
analizează solicitările privind condiţiile de muncă. Sindicatul
nostru are o anumită organigramă, adică sunt grupuri de
angajaţi care trimit la secretariat cererile lor. Secretariatul se
reuneşte cel puţin o dată pe lună şi este alcătuit din 20 de
delegaţi aleşi în congres o dată la patru ani.
În cazul în care trebuie să forţăm un acord sau să îl
denunţăm utilizăm pe de o parte presiunea din partea
grupurilor de membrii şi simpatizanţi, concentrarea de
delegaţi şi, dacă este cazul, manifestaţii sau chiar greve. Pe de
altă parte avem serviciile noastre juridice care studiază
posibilitatea de a urmări în justiţie, dacă este posibil, deciziile
administraţiei cu care suntem în dezacord.
4. Cum se desfăşoară procesul de formare profesională
în învăţământul spaniol?
Formarea continuă se află fie în sarcina administraţiei prin
centrele de profesori care funcţionează mai mult sau mai
puţin ca CCD-urile româneşti, fie prin organizaţiile de
dascăli, printre care se află şi sindicatele. Aceste organizaţii
au dreptul de a semna convenţii cu administraţia şi
universitatea astfel încât activităţile de formare să fie
recunoscute. Activităţile din centrele de profesori sunt
gratuite şi se fac în afara orarului şcolar. Aceasta dă dreptul la
o completare de salariu care se realizează la fiecare 6 ani, dacă
se realizează 100 de credite sau 100 de ore de formare ca
asistent sau 10 ore ca formator (numărul de credite este
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variabil în funcţie de comunităţi şi trebuie să fie validate de
autoritatea autonomă corespondentă). Pentru moment
tematica de formare este liberă.
5. Câteva impresiile despre sistemul educativ din
România şi, de ce nu, despre o eventuală colaborare cu
sindicatul din Maramureş.
Noi suntem deschişi pentru o colaborare cu toate tipurile
de organizaţii profesionale care sunt orientate spre apărarea
drepturilor angajaţilor din învăţământ. În acest an participăm
la un proiect european despre care puteţi găsi detalii pe pagina
noastră web. Pentru asta ar fi suficient o scrisoare de intenţie
depusă la secretariatul nostru şi însoţită de un istoric al
organizaţiei sindicale.
În ceea ce priveşte educaţia la voi am fost impresionat de
calitatea dotărilor, care deşi nu sunt recente, sunt perfect
adaptate la nevoile elevilor, atât în calitate cât şi în cantitate
(săli de clasă, cabinete de informatică etc.). Pregătirea
profesorilor cu care am intrat în contact este foarte bună, la fel
şi nivelul de implicare şi de profesionalism. În ciclul primar
am constatat un număr crescut de elevi. Poate şi numărul de
licee tehnice este insuficient şi sistemul se va stabiliza încetîncet în acest sens. În ceea ce priveşte sindicatul, am văzut
oameni foarte agreabili care sunt foarte implicaţi în munca
lor.

CALENDAR TITULARIZARE 2014
&
26 mai-27 iunie 2014 - desfăşurarea

probelor practice/orale şi a inspecţiilor
&
21 iulie 2014 - desfăşurarea probei scrise
&
25 iulie 2014 - înregistrarea contestaţiilor la

inspectoratele şcolare şi transmiterea
acestora la centrele de evaluare
&
25-26 iulie 2014 - rezolvarea contestaţiilor
&
28-29 iulie 2014 - afişarea rezultatelor

finale
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În 8 mai a.c., la Bucureşti, FSLI a organizat Conferinţa Naţională cu
tema Dezvoltarea Competenţelor cheie în şcolile din România:
Provocări şi Oportunităţi pentru actualele politici educaţionale

„Programele şcolare formează tineri lipsiţi de competenţe,
iar autorităţile nu schimbă nimic”
Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ (FSLI) a
elaborat încă din 2002 o
strategie de schimbare a
programelor şcolare care a
trecut prin mâna tuturor
miniştrilor de atunci până azi,
dar niciunul dintre ei nu a pus-o
în practică.
“Programele şcolare trebuie
regândite. La noi s-a întâmplat
exact invers, am început cu
manualele şi programele le-am
lăsat la urmă. Agenţii economici
se plâng că forţa de muncă e
prost calificată şi nu au de unde
angaja, pentru că cei mai mulţi oameni calificaţi lucrează în
străinătate”, a precizat preşedintele FSLI, Simion Hancescu,
în cadrul Conferinţei Naţionale - “Dezvoltarea
Competenţelor cheie în şcolile din România: Provocări şi
Oportunităţi pentru actualele politici educaţionale”.
Integrarea în câmpul muncii, atât în România, cât şi în
orice altă ţară civilizată, presupune practică şi mai puţină
teorie, iar în şcolile noastre nu se pune deloc accent pe
practică, ci pe informaţii pe care copiii le uită a doua zi, sau în
câteva zile. Trebuie dezvoltată creativitatea elevilor,
înţelegerea este esenţa.
În opinia preşedintelui FSLI, schimbarea programelor nu
este un proces simplu, ea trebuie făcută cu practicieni, cu
oameni de la catedră, care trebuie scoşi din producţie o
vreme, pentru a contribui la această schimbare.
Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, prezent
la conferinţa FSLI, a accentuat faptul că trăim într-o societate
care se află în schimbare continuă. Societate de azi este una
digitală, dar România nu are toate şcolile dotate
corespunzător. Cu privire la competenţele evaluate,
ministrul consideră că elevii de clasa a VIII-a ar trebui
evaluaţi, în doi-trei ani, şi la o limbă străină pe lângă limba
română şi matematică.
România nu se laudă cu locurile din faţă la testele de
evaluare internaţională, iar aici se naşte o întreagă dezbatere
printre autorităţi chiar că unele sunt de acord cu aceste teste
internaţionale, altele nu, cele din urmă argumentând că
rezultatele sunt irelevante, pentru că România are o altă
filosofie de abordare faţă de statele cu care ne comparăm.
Subsecretarul de stat din Ministerul Educaţiei Naţionale,
Liliana Preoteasa, este pro aceste teste, considerând că
scopul lor ar trebui să fie o mai bună învăţare din partea
elevului, nu creşterea procentului de promovabilitate la

examenele naţionale. De cu
totul altă părere este
preşedintele Comisiei de
Învăţământ din Senatul
României, Ecaterina
Andronescu, care spune că are
o atitudine rezervată cu privire
la testele internaţionale,
considerând că scopul
organizaţiilor care se ocupă cu
testele nu este de a ridica
nivelul unor ţări, ci de a încasa
nişte sume de bani. “Dacă vom
fi parte din aceste evaluări,
trebuie schimbat ceva în
curriculum, pentru că avem o
altă filosofie de abordare. Rezultatele sunt irelevante pentru
abordarea de curriculum actuală şi polarizarea şcolilor
noastre. Trebuie găsite soluţii de rezolvare a polarizării, să
ridicăm şcolile slabe către cele bune şi foarte bune. Ar trebui
să gândim diferenţiat, nu putem cere aceleaşi rezultate unei
şcoli din centrul Capitalei şi unei şcoli dintr-un sat. Trebuie
personalizată într-un fel şcoala”, a subliniat Ecaterina
Andronescu.
În urma acestei conferinţe naţionale, FSLI va elabora din
nou un document susţinut cu argumente, privind urgentarea
schimbării programelor şcolare, pe care îl va trimite la
Ministerul Educaţiei, în speranţa că nu va fi pus în sertar
lângă celelalte, ci va fi analizat şi implementat de decidenţii
acestei ţări!!!
Departament Comunicare FSLI

Propuneri legislative privind învăţământul
În 6 mai 2014 la Comisia de învăţământ de la
Camera Deputaţilor au avut loc discuţii pe marginea
următoarelor propuneri legislative:
1. Completarea Legii nr.72 /2007 privind încadrarea
în muncă a elevilor şi studenţilor;
2. Propunere privind Masa la Şcoală pentru elevi;
3. Propunere privind acordarea tichetelor pentru
rechizite şcolare;
4. Propunere privind uniformele şcolare;
5. Propunere privind organizaţiile cooperatiste în
şcoală.
După discuţii interminabile, toate iniţiativele au
fost respinse din lipsă de cvorum.
Puteţi consulta site-ul http://www.cdep.ro, pentru
ordinea de zi a comisiilor din fiecare săptămână.
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Sejur SLIMM cu demipensiune
¬
¬
Hotel Eurosind¬
- Ocna Şugatag
(Oferta valabila pentru membrii SLI MM)

Perioada: 01.06-30.09.2014
6 nopţi / 7 zile cazare (intrare cu cină, ieşire cu mic dejun), demipensiune cu meniu fix.
Mic dejun – bufet suedez între orele 08-10. Cina începând cu ora 19.
Preţ / persoană / zi (loc în cameră dublă): 50 lei
Acces gratuit la piscină, sezlong şi la saună.
Parcare proprie, internet Wi-Fi
Număr minim de persoane pentru rezervare: 2
Rezervările se confirmă prin achitarea unui
avans de 30% din preţul pachetului.
Restul sumei va fi achitată la sosire.
Pentru copii cu vârsta de până la 7 ani, fără
pat suplimentar în camera părinţilor, costurile
sunt 0.

NOU!

Pentru informaţii şi rezervări:
officecriterion@yahoo.com; www.eurosind.ro;
Telefoane: 0743675385 sau 0262.374.421.
Alte oferte turistice puteţi găsi pe:
www.slimm.ro

CURSURI DE FORMARE „EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş organizează cursuri de formare, prin
Centrul de Formare Profesională „EUROSTUDY", pentru următoarele specializări:
- formator;
Până la data de
- mentor;
1septembrie a.c.
- inspector resurse umane;
membrii SLI MM pot
- delegat sindical;
beneficia de aceste
- asigurarea internă a calităţii;
cursuri la doar
- cultura sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM).
100 lei/curs!

JURNAL sindical
ISSN 1584-9899
imprimat la
CECONII Baia Mare
Tel: 434391, 0788.466.414
Tiraj: 350 exemplare
• se distribuie gratuit
membrilor SLÎ MM
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Cursurile sunt acreditate CNFPA, participanţii obţinând diplome recunoscute la nivel
naţional de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Informaţii suplimentare: Raul Borşa, tel.: 0742-361 592,
Marius Bărcuteanu, tel.: 0742-980 584.
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