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Olimpiade scolare in timpul sarbatorilor de Paste.  32 de scoli din judet stau si acum fara directori.
Profesorii sunt momiti cu o suta de euro, inca din 2006, insa nici pana acum nu au aparut normele
metodologice, pentru ca dascalii sa intre in posesia lor. Criza gradinitelor va afecta in curand si
invatamantul sibian. Aceste patru informatii aparute intr-o singura zi, ne arata ca in sistemul de
invatamant domneste haosul. Nu se intrevede nicio solutie
  
  Politica Ministerului Educatiei si Cercetarii incepand cu anul scolar 2006 - 2007 a fost ca olimpiadele sa
se organizeze in vacante, in acest mod urmand ca nici olimpicii sa nu lipseasca de la cursuri si nici
activitatea in scolile care organizeaza olimpiadele sa nu fie disturbata. Asa se face ca faza nationala a
olipiadelor a fost programataa pentru toate materiile in perioada 9 - 14 aprilie, cand toti elevii vor fi in
vacanta de Paste. 
  De partea cealalta, elevii care participa la olimpiade, daca din intamplare nu sunt chiar din orasul in care
are loc examenul, vor trebui sa invete si sa fie pe drum chiar in ziua de 8 aprilie, in Duminica Mare,
pentru ca in dimineata de 9 aprilie sa fie la centrul de examen.  "Din punctul acesta de vedere situatia nu
este chiar favorabila pentru copii, intr-adevar sunt afectati, dar se considera ca performantele lor la
invatatura sunt mai importante decat sarbatorirerea Pastelui in familie" , ne-a declarat Roberto Dietrich,
inspector general adjunct in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu.
  
  Singura olimpiada care se va desfasura la Sibiu este cea de limba germana materna. In ceea ce priveste
Biserica, pentru ca se va munci in poate cea mai sfanta zi a anului din calendarul crestin - ortodox, pe
langa faptul ca elevii vor invata in Saptamana Mare, lucrurile nu sunt chiar atat de grave.  "Daca toata
olimpiada are un scop bun, atunci noi credem ca este bine si pot primi binecuvantarea Domnului" , spune
Parintele Trifan de la Catedrala Ortodoxa Sibiu
  
  Scoli vesnic fara directori
  
  Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu a scos incepand de saptamana acesta spre ocupare 32 de posturi de
directori de scoli. Cu toate ca numarul posturilor vacante este mai cazut decat in anii trecuti,
reprezentantii ISJ Sibiu spun ca mai mult ca sigur vor ramane in continuare unitati scolare fara manager.
Perioada de depunere a dosarelor pentru cei interesati sa ocupe un post de director de scoala a inceput
luni, in 26 martie, si se va incheia in data de 6 aprilie. Toate dosarele se depun la sediul Inspectoratului
Scolar la Biroul Personal. Numarul scolilor din mediul rural si cele din mediul urban fara diriguitor este
echilibrat. Numai in Sibiu exista sase unitati scolare, printre care Scoala numarul 6, Scoala " I.L.
Caragiale"  sau Scoala nr. 21. Alte orase din judet care au scoli ce functioneaza fara un director sunt
Medias, Agnita, Avrig, Cisnadie sau Dumbraveni, in timp ce din mediul rural exista commune precum
Loamnes, Atel, Blajel sau Carta. Multe dintre ele vor ramane in aceasi situati si dupa finalizarea
concursului. " Anumite posturi nu se ocupa din diverse considerente. Pot fi scoli in care sa nu existe
oameni care sa indeplineasca conditiile pentru ocuparea postului. Alta categorie ar fi cea data de faptul ca
exista, in special in mediul rural, oameni care indeplinesc conditiile darn u doresc postul. Activitatea
manageriala este una complexa" , a declarat Dorel Baila, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar
Judetean Sibiu. 
  
  In stand-by pentru o suta de euro
  
  Conform legii numarul 315 din data de 12 iulie 2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de
programe educationale pe suport electronic, toate cadrele didactice au dreptul, in urma unei simple cereri
catre secretariatul scolii la suma de 100 de euro. Conform metodologiei ministerului, daca acesta s-ar
aproba astazi, profesorii au la dipozitie doua zile pentru a-si depune cererile. Un proiect pentru aceasta
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metodologie a ajuns la Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu abia vinerea trecuta, in data de 23 martie.
Pentru anul in curs, cadrele didactice isi pot depune cererile doar pana in data de 1 aprilie. Dat fiind
faptul ca metodologia primita este doar in stadiul de proiect, in baza ei profesorii nu pot face nimic ci
doar sa astepte sa primeasa normele metodologice in faza finala. Adica in urmatoarele trei zile, cate au
mai ramas pana la sfarsitul lunii.  "Eu am intrat in posesia metodologiei vinerea trecuta si am transmis
unitatilor scolare si directorilor acel proiect ca sa fie pregatiti" , a declarat Roberto Dietrich, inspector
scolar general adjunct in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu. Pentru ca au mai ramas doar doua
zile si luand in considerare viteza cu care ministerul opreaza, cel mai probabil dascalii pot spera inca de
acum la banii de anul viitor, pentru ca la cei de anul acesta sansele scad cu fiecare ora. 
  
  Criza gradinitelor
  
  Fondul ONU pentru Populatie a transmis, ieri, rezultatele unei analize facute la nivelul intregii tari,
asupra crizei locurilor din invatamant, in special din cel prescolar.  "Marile orase din Romania se
confrunta cu o criza majora de locuri la gradinite. Situatia aceasta s-a creat in urma cresterii constante a
natalitatii intre 2003 si 2005, in special in orasele mari, si a migratiei catre mediul urban a familiilor
tinere care au copii mici. In fiecare an, numarul de nasteri a crescut in toata tara Criza gradinitelor survine
dupa o lunga perioada de scadere continua a numarului de copii - de la 360.000 pe an inainte de 1989 la
200.000 pe an in 2002 - care a dus la inchiderea multor gradinite si scoli si care va afecta sistemul de
invatamant superior in anii care urmeaza" , se arata in comunicatul Fondului ONU pentru Populatiei.
Deocamdata, la Sibiu, reprezentantii Inspectoratului Scolar sustin ca nu sunt probleme. Situatia s-ar putea
agrava, avand in vedere procesul de retrocedare in urma caruia mai multe gradinite din judet vor ramane
fara cladiri.
  
  Stefan DOBRE
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