
Dascalii intra in banci 
Dupa ce absolventii claselor a VIII-a si a XII-a au scapat de febra examenelor, a venit randul dascalilor
sa intre in banci. 856 de cadre didactice "vaneaza" unul din cele 210 posturi titularizabile si 220 de
posturi netitularizabile scoase la concurs, in judet. Batalie mare este pe catedrele de invatator, educator
si limbi straine. La invatatori, de exemplu, concurenta este acerba: cinci candidati pe un loc. Nici la
educatori lucrurile nu stau mai bine -  pe 28 de posturi se vor bate 80 de candidati, iar pe cele 12 posturi
de engleza se vor intrece 71 de concurenti. De la an la an, numarul posturilor de profesori, educatori sau
invatatori scade considerabil. Motivul? Numarul mic al copiilor reduce numarul de clase si deci si
efectivele de profesori.
  
  Pentru profesorii care vor sa fie titulari pe post, de ieri, au inceput emotiile examenelor. Candidatii care
s-au inscris la titularizare pentru un post in palate si cluburi ale elevilor, cluburi sportive scolare, in scoli
de arte, sau care doresc sa predea educatia muzicala sau educatie tehnologica au sustinut, ieri, o proba
practica. Si daca ceilalti candidati stiau de acest lucru, noutatea in acest an survine pentru cei care vor
preda educatie muzicala in scoli, supusi pentru prima data, la titularizare, unei asemenea probe. "Admisii"
vor participa la proba scrisa, programata in 18 iulie. 
  
  Oferta de posturi a Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu este destul de redusa in comparatie cu
cererea. 856 de dascali "vaneaza" unul din cele 430 de posturi titularizabile sau de suplinire ori detasare
din judet. Pentru ocuparea celor 210 posturi de titulari se bat 290 de candidati. La concursul national
unic, pe 220 de posturi s-au inscris 566 de candidati. 151 dintre candidati sunt absolventi din 2005. 98
dintre inscrisi spera sa ocupe unul din cele 19 posuri de invatator, 80 se intrec pe cele 28 de posturi de
educatoare, 71 dintre candidati se bat pe cele 12 posturi de limba engleza, 24 - pentru teologie ortodoxa,
iar cate 21 de dosare au fost depuse la limba romana si informatica.
  La concursul national unic examenul se sustine pentru 38 de discipline de concurs. La titularizare,
numarul disciplinelor ajunge la 26. 
  "Sunt trei centre de examen in judet. Concursul de titularizare se va sustine la Colegiul , iar consursul
national unic la Liceul  si la Colegiul Textil. Repartizarea candidatilor pe discipline de concurs si pe sali
va fi afisata in 15 iulie, la sediul Inspectoratului Scolar, precum si la unitatile scolare desemnate ca centre
de examen. Candidatii vor intra sa salile de concurs, intre orele 8 si 9, pe baza buletinului de identitate.
Examenul incepe, cel mai tarziu la ora 10. Noutatea este ca in acest an subiectele nu vin in plicuri, ci pe
CD", precizeaza Marcel Avram, inspector general adjunct.
  
  In 29 iulie este programata repartizarea computerizata pe posturile vacante a cadrelor didactice
participante la concursul national unic care au obtinut minim media 70 la nivelul judetului. Media de
departajare va fi calculata din media aritmetica a notei obtinute la examenul de licenta si a mediei anilor
de studii, pentru absolventii de invatamant superior. In cazul celor care au terminat un liceu pedagogic sau
o scoala postliceala, departajarea se face pe baza mediei anilor de studii.
  
  Ileana ILIE
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