
Prima strigare la catedra
934 de dascali sibieni au intrat, de ieri, In focul repartizarilor pe posturi. 572 de concurenti se "bat " 
pentru unul dintre cele 278 de posturi titularizabile 
  
  De ieri, au Inceput repartizarile pe posturi, pentru cadrele didactice care au trecut cu bine de examenul
de competenta. Prima sedinta publica s-a desfasurat In centrul de la Agnita, unde 50 de Inscrisi s-au
“luptat"  pentru 155 de posturi, catedre si fractiuni de norma. Luni, este programata alta sedinta publica,
la Grupul Scolar de Industrie Usoara din Medias, unde 110 candidati s-au Inscris pentru 159 de posturi. In
primele doua zile din august este programata o sedinta de acest gen si la Colegiul “Octavian Goga" , unde
sunt scoase la concurs 214 posturi, iar numarul de Inscrisi este de 193. 
  Sedintele publice vor continua In 3 august, cu 225 de candidati Inscrisi si 265 de posturi, In 7 si 8
august, cu 211 Inscrisi si 424 de posturi si se vor Incheia In 9 si 10 august, pentru Centrul 1, respectiv
Liceul de Arte, unde sunt 465 de Inscrisi si 500 de posturi disponibile. “Repartizarea la Medias se va face
In amfiteatrul Grupului Scolar al Scolii Nationale de Gaz, iar la Sibiu, la Liceul Teoretic Noica si posibil,
la Grupul Scolar Independenta. Rugam candidatii sa se informeze permanent In legatura cu aceasta
activitate, fie la avizier, fie pe site-ul inspectoratului sau la avizierele centrelor de examen." , precizeaza
Elena Gabos, inspector scolar general adjunct. 
  
  161 de dascali “corigenti"  la titularizare
  
  161 de dascali sibieni care aspirau la un post de titular sau suplinitor In Invatamant au picat cu “brio" 
examenul de competenta. Ei nu au reusit sa obtina nici macar nota cinci. Pe de alta parte, aproximativ 85
la suta, adica 934 de candidati, s-au ales cel putin cu note de trecere si pot spera la un post de suplinitor.
Mai bine pregatiti au fost 572 de dascali care vor intra In competitia pentru ocuparea celor 278 de posturi
titularizabile. Ei au obtinut note mai mari de sapte la acest examen. “Comparativ cu anul trecut,
rezultatele sunt mai bune, Insa avand In vedere numarul candidatilor picati, nu pot fi multumita" , adauga
Elena Gabos. Anul acesta, 93 de participanti la examenul de mobilitate In Invatamant s-au declarat
nemultumiti de notele pe care le-au primit pe lucrari. In urma contestatiilor, 30 de candidati au obtinut
punctaje mai mari decat cele initiale, sase s-au ales cu note mai mici, iar 57 de lucrari au ramas cu
punctaj neschimat. 12 dintre profesorii contestatari s-au dovedit cu atat mai inspirati, cu cat, In urma
recorectarii lucrarilor s-au ales cu note de trecere, desi initial nu luasera nici macar cinci.  
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