
Revizorii vor avea grij�de dasc�i - Inspectoratele Scolare, � pragul desfiint�ii
Ministerul Educatiei vrea sa inlocuiasca, din 2006, inspectoratele scolare din tara cu unitati de
consiliere pentru profesori . In fruntea noilor institutii vor sta revizori scolari cu statut de functionar
public  . Revizorii scolari vor fi alesi pe viata si se vor imparti pe arii curiculare, si nu pe materii  .
Inspectorul scolar General Constantin Catrina  este de acord cu masura de restructurare a sistemului de
invatamant, cuprinsa in programul de guvernare al Aliantei D.A. 
  
  Anul scolar 2005-2006 ar putea fi ultimul pentru Inspectoratele scolare din intreaga tara. Cel putin asta
sustin reprezentantii Ministerului Educatiei  si Cercetarii (MEC), care vor sa le inlocuiasca cu unitati de
consiliere pentru profesori. In acest caz, inspectorii se vor numi revizori scolari,  iar numarul lor va fi
redus la mai putin de jumatate. Revizorii scolari generali vor avea mandate permanente, nu doar de patru
ani, asa cum se intampla acum cu inspectorii scolari generali. Din aceasta perspectiva, conducerea MEC
se asteapta ca multi dintre actualii inspectori scolari generali sa demisioneze. 
  
  Unitatile de consiliere nu vor mai avea rol tutelar asupra scolilor. In acest caz, autonomia unitatilor de
invatamant se va extinde si in ceea ce priveste angajarea personalului didactic. In acest nou sistem,
viitorii revizori scolari vor deveni functionari publici. 
  Mai-marii Ministerului Educatiei doresc, de asemenea, eliminare revizorilor scolari pentru fiecare
disciplina de invatamant, urmand a fi pastrati numai revizori pentru fiecare din cele sapte arii curriculare.
 
   
  
  Revizorii scolari nu au treaba cu politica
  Revizorii scolari nu vor mai avea rol de control si de sanctionare, ci de indrumare a cadrelor didactice,
dar si de prevenire. Rolul de control va fi indeplinit de Corpul de Control al ministrului Educatiei si de
unul, maximum doi revizori la nivelul fiecarei unitati de consiliere judetene.
  Potrivit conducerii MEC, acestia vor putea fi schimbati numai daca incalca legea sau daca, in urma
evaluarilor periodice, se constata ca nu si-au indeplinit activitatea. Evaluarea va fi, insa, strict
profesionala si va iesi de sub sfera politicului. 
  In momentul de fata, mandatele de patru ani ale inspectorilor scolari generali si avizul consultativ al
prefectului influenteaza politic numirea inspectorului scolar general. 
  
  Mai bine mai tarziu, decat niciodata
  Reprezentantii MEC mai spun ca revizorii scolari vor fi numiti definitiv prin ordin al ministrului, cu
avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Functia va fi compatibila si cu profesia didactica.
Aceste masuri sunt cuprinse in programul de guvernare. Initial, alianta de la guvernare dorea sa puna in
practica aceste prevederi chiar in acest an. S-a ajuns, insa, la concluzia ca este mai bine sa astepte toamna
lui 2006, deoarece aplicarea presupune mai intai modificarea Legii Invatamantului, a Statutului
Personalului Didactic si transferarea unor functii de decizie la nivelul unitatilor scolare. 
  Potrivit lui ministrului Mircea Miclea, un alt motiv pentru care s-a amanat aceasta decizie este faptul ca
deocamdata nu exista o viziune unitara asupra a ceea ce inseamna descentralizare, lucru care reiese din
rapoartele primite din teritoriu. Este nevoie de o viziune unitara si de pregatirea resurselor umane,
respectiv a managerilor de scoli, pentru ca, altfel, totul poate degenera in haos. 
  Pana la sfarsitul lunii martie, MEC va verifica stadiul de indeplinire a contractelor manageriale ale
tuturor inspectorilor scolari generali. Cea mai mare  parte a inspectorilor scolari generali si-au inceput
mandatul in noiembrie 2001 si ar urma sa-l incheie in noiembrie 2005. 
  
  Claudia BUIDAN
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  Catrina este de acord cu ideea Aliantei D.A.
   "Personal, ideea mi se pare foarte buna, deoarece acest lucru vine in intampinarea procesului de
descentralizare, inceputa din anul 2000. Spun ca este un lucru bun, deoarece descentralizarea inseamna
pentru fiecare scoala o autonomie proprie, in multe privinte, cum ar fi finantarea proprie, angajarea
cadrului didactic direct de directorul scolii respective, care va fi in acelasi timp si managerul scolii. Acest
lucru reduce o mare parte dintre atributiile de pana acum ale inspectorilor. In viitor, rolul acestor unitati
de consiliere va fi doar de evaluare si de consiliere, dupa cum spune si titlul. In plus, era oricum de
asteptat sa se puna in practica acest lucru, deoarece in programul de guvernare al Aliantei D.A. era
specificat acest lucru, la capitolul educatie" , a specificat Constantin Catrina, inspector scolar general.
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