
Note si absente pe mobil - SMS-uri paracioase
Elevii sibieni ar putea avea zile negre de-acum inainte din cauza absentelor sau a notelor la scoala. in
cadrul unui proiect initiat la Brasov, situatia scolara a copiilor poate fi trimisa direct parintilor prin
intermediul sms-urilor. Daca va avea succes, sunt toate sansele sa ajunga si la Sibiu.
  
  Programul denumit “Angel" , probabil de la un vis secret pe care il au toti parintii in legatura cu copiii
lor, a fost elaborat la sfarsitul anului trecut de trei ingineri brasoveni, si da posibilitatea parintilor sa fie
informati regulat despre ultimele “isprave"  scolaresti ale odraslelor.
  Ministerul Educatiei si Cercetarii a fost de acord ca acest program sa fie implementat in scoli ca un
serviciu optional, fiecare parinte avand posibilitatea  de a apela sau nu la el.
  Concret, un operator “Angel"  merge la unitatea de invatamant unde studiaza elevul vizat si colecteaza
datele. Acestea sunt apoi transmise sub forma de sms parintilor. intre cele doua parti trebuie incheiat un
contract, care asigura totodata si confidentialitatea partii implicate. Plata se face in regim de pre-pray. Un
astfel de serviciu poate costa un parinte ingrijorat intre 75.000 si 210.000 lei. Ca orice firma care se
respecta, Angel organizeaza si “promotii" . Astfel, “pachetul"  minim, de 75.000 lei, care presupune
informarea o data pe luna in legatura cu notele de la trei materii, include si un bonus care consta in
dezvaluirea notelor mai mici de cinci, “incasate"  la celelalte discipline. Optiunile sunt foarte flexibile, la
fel si peridiocitatea informarii. Situatia scolara completa este transmisa la sfarsitul semestrului, impreuna
cu o statistica destul de complexa. Aceasta inventie a fost deja brevetata si inscrisa pentru drepturile de
proprietate intelectuala la OSIM.
  Daca sistemul va fi adoptat si la Sibiu, multi parinti vor rasufla linistiti pentru ca au apucat sa
preintampine o situatie dezastruoasa. Dupa primul semestru, 105 elevi sibieni au fost exmatriculati din
cauza numarului prea mare de absente. Din diferite motive, deja peste 550 de elevi care s-au inscris in
anul scolar 2004-2005 nu au mai prins in banci sfarsitul primului semestru. Totodata, peste 1.500 de elevi
au avut nota scazuta la purtare din cauza indisciplinei la ore. Cei mai greu de tinut in frau sunt, conform
statisticilor Inspectoratului {colar Judetan, elevii din gimnaziu, spre deosebire de cei din ciclul primar
care raman in continuare cei mai linistiti. in schimb, “tartorii"  sistemului de invatamant preuniversitar
sibian sunt liceenii de la seral, greu de stapanit chiar si prin sms-urile paracioase.
  
  Dupa primul semestru, 105 elevi sibieni au fost exmatriculati din cauza numarului prea mare de
absente. Din diferite motive, deja peste 550 de elevi care s-au inscris in anul scolar 2004-2005 nu au
mai prins in banci inceputul celui de-al doilea semestru.
  
  Elida-Ioana Cremene
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