
Scoala secolului XXI - Peste 6.600 de sibieni sunt analfabeti
Peste 15.300 de sibieni nu au absolvit nici o forma de invatamant, arata ultimul recensamant realizat, in
urma cu patru ani, de Directia Judeteana de Statistica. Dintre acestia, peste 6.600 sunt analfabeti.
Potrivit statisticilor Inspectoratului Scolar Judetean, insa, numarul sibinilor care nu stiu sa scrie si sa
citeasca este mult mai mic. 769 de persoane analfabete au fost identificate in judet, de inpectorii scolari.
  
  Ultimul recensamant al Directiei Judetene de Statistica, din 2002, cu privire la nivelul de studii al
populatiei din judet, arata ca din cei peste 376.000 de sibieni care au trecut de varsta de 10 ani, 15.343 nu
au terminat nici o scoala. Dintre acestia, peste 6.600 de sibieni nu stiu sa buchiseasca nici o litera. Daca in
municipiile si orasele din judet se gasesc peste 2.100 de analfabeti, in mediul rural situatia este mult mai
dramatica. In comunele sibiene numarul analfabetilor este dublu - peste 4.400.
  In mediul urban, cei mai multi nescoliti se regasesc nu in Sibiu, ci in Medias, e drept, cu o populatie
destul de numeroasa. Aici, din peste 1.500 de medieseni care nu au absolvit nici o scoala, 535 sunt
analfabeti. Pe de alta parte, aproape 3.800 au urmat o forma de invatamant superior si aproape 3.000,
cursuri postliceale sau de maistri. 
  Pe locul doi este orasul Talmaciu, cu 419 analfabeti, dar cu un total de doar 631 de persoane care nu au
terminat o forma de invatamant. Doar 180 au terminat un colegiu sau o facultate si peste 200 au urmat
cursuri postliceale. La capitolul de persoane care nu au urmat nici un curs, Sibiul este fruntas - cu peste
2.200, dintre care, insa, numai 384 sunt analfabeti. 
  In schimb, peste 20.000 de sibieni au urmat o forma de invatamant superior de lunga sau scurta durata.
Totodata, mai bine de 7.600 au dorit sa isi continue studiile si au urmat cursuri postliceale. 
  
  Ocna Sibiului - orasul cel mai "elevat"
  
  Cel mai “elevat"  oras ramane Ocna Sibiului, unde din cele 93 de persoane care nu s-au omorat din
diverse motive cu invatatul, numai 31 sunt analfabete. Ocna este totusi orasul cu cea mai mica populatie
de peste 10 ani, doar 3.644 de persoane, dintre care 77 au urmat o facultate sau un colegiu.
  In topul comunelor codase, pe primul loc este Jina, unde 753 de persoane nu au avut nici o tangenta cu
catalogul. Dintre acestia, 417 nu stiu sa scrie sau sa citeasca. Pe locul urmator este Brateiu, cu 344 de
analfabeti si Bazna cu 238. In schimb, cea mai constiincioasa comuna, poate si datorita dimensiunii mai
mici, este Sadu, unde din totalul de peste 2.200 de persoane, doar trei sunt analfabete. La egalitate pe
locul doi, din acest punct de vedere, sunt Raul Sadului si Turnu Rosu, fiecare cu doar sase persoane
analfabete.
  
  
  769 de analfati, in evidentele ISJ
  
  Daca ar fi sa ne luam dupa statisticile Inspectoratului Scolar Judetean, numarul analfabetilor este mult
mai mic. Potrivit ISJ aproape 800 de locuitori ai judetului nu au invatat, pana acum, sa scrie si sa
citeasca. Sa fi recuperat, oare, anii pierduti de scoala restul de 5.800 de sibieni analfabeti, cati a
inregistrat Directia Judeteana de Statistica? Greu de crezut ca in patru ani, "restantierii" au pus burta pe
carte. La capitolul analfabetism sau abandon scolar, locuitorii satelor par sa fie campioni, in conditiile in
care mai bine de 92 la suta dintre cei care nu au pus mana pe carte provin din mediul rural. De asemenea,
aceleasi statistici ale ISJ Sibiu arata ca cei mai multi dintre cei care nu s-au imprietenit deloc cu studiul
sunt mai mari de 14 ani si mai tineri de 35. Astfel, 97 dintre cei care se incadreaza in aceasta categorie au
mai putin de 14 ani, 543 au varsta cuprinsa intre 14 si 35 de ani, iar 129 au depasit 35 de ani. Daca in
mediul urban, Sibiul se afla pe locul intai in topul numeric al persoanelor analfabete, la sate, liderul pare
sa fie localitatea Jina, cu 122 de “membri" , urmata de Dobarca, cu un “efectiv"  de 74 de analfabeti si
Brateiu, care numara 59 de “membri" . Mai constiinciosi si iubitori de carte par sa fie oamenii din
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localitati Alma, Cartisoara, Colun Gura Raului sau Loamnes, de exemplu, unde, conform statisticilor
inspectoratului, nu figureaza nici un analfabet.
  
  A doua sansa
  
  In majoritatea cazurilor, persoanele analfabete au deja o varsta care o depaseste pe cea legala pentru
continuarea studiilor, prin sistemul formal al cursurilor de zi. Totusi, cei care se razgandesc si vor sa se
intoarca la scoala mai au o alternativa. “ este un proiect experimental de combatere a marginalizarii si
excluderii sociale si profesionale a tinerilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si astfel nu au
dobanit competentele minime, necesare ocuparii unui loc de munca. Este un program specific de
recuperare scolara a celor care nu au putut utiliza prima sansa oferita de sistemul scolar" , precizeaza
Dorel Baila, purtator de cuvant in cadrul ISJ Sibiu. Astfel de clase de recuperare scolara exista si in
judetul nostru, la Hoghilac, Mojna, Sibiu si Medias. Aproximativ 160 de tineri din judet sunt inclusi in
programul “A doua sansa" , program care functioneaza din anul scolar 2004-2005. 
  
  Citate
  Daca in municipiile si orasele din judet se gasesc peste 2.100 de analfabeti, in mediul rural situatia este
mult mai dramatica. In comunele sibiene numarul analfabetilor este dublu - peste 4.400.
  
  In mediul urban, cei mai multi nescoliti nu traiesc in Sibiu, ci in Medias. Aici, din peste 1.500 de
medieseni care nu au absolvit nici o scoala, 535 sunt analfabeti. Pe de alta parte, aproape 3.800 au urmat o
forma de invatamant superior si aproape 3.000, cursuri postliceale sau de maistri. 
  
  Elida-Ioana CREMENE
  Adina ALEONTE
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