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Cine apără
demnitatea
dascălului?

 În cei 26 de
ani de la Revoluția
din decembrie 1989,
domeniul educației
a beneficiat de o le-
gislație bogată, ce
s-a dovedit aptă să
genereze o profundă
reformă în acest

domeniu și să-l aducă la nivel european.
Astfel, învățământul profesional a fost
desființat, admiterea în liceu pe bază
de examen exclusă, disciplina și sigu-
ranța din școli înlocuite cu libertinismul
și bunul plac al celor cărora li se spune
beneficiari ai educației, iar cadrul didac-
tic retrogradat din poziția de demnitate,
la cea a umilinței, de cenușăreasă în
societate. De mulți ani se tot lucrează
la manuale și programe școlare noi, iar
sentimentul național și patriotic sunt
aduse la cel de rușine și irelevanță
pentru tineri.
 S-a ajuns aici pentru că învățămân-
tul românesc funcționează pe baza legii
în care anormalitatea a devenit norma-
litate; profesorul, învățătoarea, educa-
toarea au rămas în documente, meto-
dici și cursuri de formare continuă ca
principal actor în procesul de învățare,
formare, evaluare.

 (continuare în pagina 3)

În fața agresiunii suntem toți victime!
Stop violenței împotriva

cadrelor didactice!
Violența, în toate formele de manifestare
– agresiune verbală, nonverbală, atitudine
ironică – a devenit, din păcate, o problemă
acută în școlile românești, cu impact direct
asupra actului educațional.

Pe zi ce trece, avem de-a face cu
tot mai multe cazuri în care cadrele
didactice sunt amenințate, umilite
sau chiar agresate fizic de către elevi
sau, chiar mai grav de atât, de către
părinții acestora.

Este regretabil că și în anul 2016
avem de-a face cu astfel de episoade
și l-aș aminti aici pe cel mai recent
petrecut la o unitate de învățământ
din Dorohoi, unde o mamă a decis
să-și facă singură dreptate și a
snopit-o în bătaie pe profesoara fiului
său, fiind luată cu salvarea, pe motiv
că îi dăduse mai multe note mici.

Astfel de evenimente au devenit
un fenomen social și, cu toate că
mass-media prezintă frecvent astfel
de cazuri, multe dintre acestea nu
sunt raportate sau rămân necunos-
cute publicului larg din varii motive.
Numai în anul școlar 2014-2015,
conform datelor furnizate de Ministe-
rul Educației, au fost înregistrate cam
19. 000 de cazuri de violență.

Având în vedere evoluția acestui
fenomen îngrijorător, riscăm ca, în
viitorul apropiat, notele la școală să
fie date de către părinți sau de elevi,
iar cadrele didactice, victime ale
violenței și fricii, vor fi puse în
imposibilitatea de a-și mai face
meseria, devenind social inutili.

Acest fapt nu înseamnă că
apărăm sau tolerăm cazurile în care
elevii sunt la rândul lor victime ale
agresiunii dascălilor!

Avem de-a face cu un sistem edu-
cațional îngenuncheat de lipsuri, în
care cadrele didactice sunt înjosite
de guvernanți, iar educația nu repre-
zintă, decât la nivel declarativ, o prio-
ritate. Nu putem accepta la nesfârșit
această situație umilitoare  și, în nici
un caz, violența împotriva cadrelor
didactice!

Redarea demnității de dascăl presu-
pune însă implicarea factorilor deci-
zionali și asumarea politică a rolului
pe care Educația îl are în construirea
unei națiuni moderne și europene.
Rămasă departe de ținta de 6% din
PIB, una din codașele Europei,
Educația în țara noastră își continuă
declinul accelerat sub privirile
noastre, transformându-se într-un
amalgam de violență, mediocritate și
precaritate.

(continuare în pag. 8)
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IMPACT - un club cu care ne mândrim
Adesea cooperarea pen-
tru binele comun este luată
în râs, atunci când valori
prădătoare sunt adoptate ca
fiind singura cale de succes.
Fundația Noi Orizonturi, prin

clubul de inițiativă comunitară IMPACT,
furnizează tinerilor experiențe non-
formale care facilitează atât dezvoltarea
capacităților individuale cât și
interiorizarea normelor pro-sociale și, în
acest fel, creează premizele necesare
unei schimbări sociale pozitive. Pentru
că am crezut în această inițiativă, s-a
născut clubul IMPACT - Tineri curajoși
din Școala Gimnazială Mintiu-Gherlii.

Acesta a luat
ființă în anul 2009, în
luna noiembrie, ca
urmare a proiectu-
lui Conectează-te la
comunitate, realizat
de Fundația Noi
Orizonturi  în parte-

neriat cu Nokia, Intrenational Youth
Foundation, Inspectoratul Școlar Jude-
țean  Cluj și Școala Gimnazială Mintiu
Gherlii. Clubul are în prezent aproxima-
tiv 20 de membri, elevi ai școlii, toți fiind
sub îndrumarea liderului lor, Farcaș
Elisabeta.

 Membrii acestui club sunt
entuziasmați de acest program
datorită jocurilor, poveștilor și
proiectelor în folosul comunită-
ții, care sunt captivante și inte-
resante. Copiii sunt bucuroși,
deoarece acum pot și ei ajuta
comunitatea și le pot învăța la
rândul lor pe celelalte persoa-
ne, așa cum sunt și ei învățați
la școală.

Prin joc și poveste am
învățat și exersat valori cum
sunt: încrederea, toleranța,
integritatea, respectul față de
celălalt și față de mediul
înconjurător.

 Prin proiectele în folosul comunității
am învățat ce înseamnă implicarea,
participarea și sprijinul comunității.
 Prin prezența la club am creat o
micro-cultură pentru atitudini,  îndemâ-
nări și valori. Am îmbinat în mod creator
distracția, învățarea și serviciul în folosul
comunității și am fost încurajați să
evaluăm în mod critic schimbările și
inițiativele care privesc viața comunității
în care trăim.
 Amintim câteva dintre proiectele
realizate de clubul nostru în toți acești
ani: Dar din dar se face mare, Tineri pen-
tru o zi, Sportul și sănătatea, Un strop de
aur verde în curtea școlii noastre, Reci-
clăm și te-ajutăm!, Sănătatea se învață,
Crăciunul în sufletul copiilor și multe alte-
le, prin intermediul cărora, valori, cum
sunt încrederea și cooperarea, tind să
devină un mod de viață.

Ne dorim să continuăm activitatea
noastră și, pe această cale, să mulțumim
direcțiunii școlii, respectiv doamnei
director Doina Moldovan, doamnelor
profesoare Maria Moldovan și Carmen
Perhaița  pentru colaborarea dumnealor
și tuturor celor care ne-au sprijinit în tot
acest timp.

Prof.înv.primar,  Elisabeta Farcaș
Școala Gimnazială Mintiu-Gherlii

Parteneriat educațional internațional la Liceul Teoretic
Ana Ipătescu Gherla

O colaborare foarte bună  între cele cinci țări partenere în Proiectul Multilateral
Comenius derulat în perioada septembrie 2012 - august 2014 la Liceul Teoretic  Ana
Ipătescu,  s-a materializat într-un Parteneriat educațional internațional intitulat Să fim
prieteni! pe care școala noastră,  prin doamna bibliotecară Mariana Berariu  și doamna
profesoară Corina Iftinca, l-a propus Școlii Tsankon Tserkovski din Polski Trambesh,
Bulgaria.

Acordul de parteneriat s-a semnat în data de 19 iunie 2015 când,  o delegație din
municipiul Polski Trambesh, Bulgaria, la invitația domnului primar Sabo Marius, a vizitat
orașul nostru. Din delegație au făcut parte edili ai municipiului  și coordonatoarea de
proiect, doamna profesoară Mariana Gencheva.

(continuare în pag.7)
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Cine apără demnitatea
dascălului?

(continuare din pag.1)

El este supus unor permanente presiuni birocratice
(exercitate în special de M.E.N.C.S. prin I.S.J.) amenințări
și agresiuni din partea părinților, iar mai nou a elevilor, așa
cum a fost în ultimul caz, cu elevul de clasa a III-a  de la
Liceul Teoretic Ana Ipătescu. Suntem în situația în care
cadrele didactice sunt supuse de către unii elevi, părinți și,
nu în puține cazuri de mass-media, la presiuni, agresiuni
verbale și fizice, precum și la calomnii și acuzații nedrepte
și nemeritate. La acestea trebuie să adăugăm presiunile
unor părinți pentru note nemeritate și pentru motivarea
absențelor sau pentru a da profesorilor și învățătorilor
indicații metodice de practică didactică, acestea venind de
la niște neaveniți și nechemați.

În societatea românească, dascălul a fost întotdeauna
respectat de elevi și părinți, de comunitate, chiar dacă
salarizarea lui a fost mereu deficitară. El se bucura însă de
stimă, fiind considerat o personalitatea a locului unde trăia
și muncea. Democrația prost înțeleasă de mulți elevi și
părinți, interpretarea eronată a drepturilor elevilor date prin
lege și ROFUIP a răsturnat raportul profesor-elev,
denaturând relația dintre aceștia.  În societățile democratice
există reguli clare, exprimate prin legi, unele morale, altele
juridice, dar la noi acestea lipsesc sau sunt simple amintiri.

Urmare a acestei stări de fapt, apărarea demnității
slujitorilor școlii, a profesiei de lucrător în sistemul
educațional a devenit, prin lege, o necesitate obiectivă. Este
nevoie de o atenție deosebită pentru îmbunătățirea
condițiilor în care corpul profesoral  își realizează munca, îi
este recunoscută contribuția la creșterea și educarea tinerei
generații, concomitent cu o salarizare corespunzătoare, așa
cum aceasta există în Uniunea Europeană din care facem
parte.

În acest sens, un grup de 53 de deputați și senatori în
frunte cu domnul senator Liviu Pop, au realizat o lege a cărei
inițiator a fost Federația Sindicatelor Libere din Învățământ,
care recunoaște ca autoritate instituțională personalitatea
profesorului și o convertește în sprijinul primordial pentru un
proces de predare - învățare de calitate.

Acest grup de parlamentari, pornind de la inițiativa FSLI,
au elaborat un proiect de lege în Comisiile parlamentare de
învățământ și cultură, ajungându-se la o variantă care va fi
depusă în parlament în regim de urgență.

Această lege cu titlul Lege privind investirea personalului
didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control
cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cuprinde 6 articole cu mai
multe aliniate, prin care corpul profesoral este protejat juridic
de orice fel de agresiune din partea elevilor, părinților (orice
fel de act de acest gen săvârșit devine infracțiune care se
pedepsește conform legii).
 Având în vedere importanța acesteia ea poate fi
consultată în paginile Buletinului nostru informativ unde este
publicată integral.

Președinte al Sindicatului din Învățământ Gherla
Prof. Grigore Tarța

RIUF-The Romanian
International University Fair

Pe 22 martie, la Sala Polivalentă din
Cluj-Napoca, a avut loc cea de-a 18-a ediție
RIUF-The Romanian International University
Fair, cel mai mare eveniment educațional din
Europa de Est și Sud-Est.

Pe parcursul acestei zile, între orele 10:00 și 17:00,
peste 3. 400 de vizitatori au interacționat cu cele peste 65
de universități din 12 țări din Europa, Arabia Saudită și
S.U.A. Elevii  Liceului Teoretic Petru Maior,clasele a X-a A
şi a XI-a B, însoţiţi de prof. Aura Buju şi Felicia Rus au
participat la acest prestigios târg.

Cum a fost la RIUF Cluj-Napoca?
Peste 65 de expozanți din Europa, America și Asia s-au

pregătit de întâlnirea cu tinerii români, dornici să afle
informații despre cele mai bune programe de studiu din
România și din străinătate.

Peste 65 de universități și instituții de învățământ din 12
țări vor participa la RIUF Cluj-Napoca.

Aproape 70 de universități și instituții de învățământ din
12 țări, precum Marea Britanie, Olanda, U.S.A., România,
Danemarca și Germania au fost prezente de marți - 22
martie la Sala Polivalentă. Printre acestea s-au numărat mai
mult de 10 universități aflate în premieră la RIUF - The
Romanian International University Fair.

Tot  ce  trebuie  să  știi  despre  bursele  oferite
studenților  români și posibilitățile de  finanțare pentru
studiile în străinătate

Vizitatorii au aflat informații despre cele peste 6. 000 de
programe de studiu (licență, masterat, M.B.A., doctorat)
puse la dispoziție de universitățile care au participat la târg.
Mai mult, ei au găsit informații despre sursele de finanțare,
procedurile de aplicație, dar și despre bursele în valoare de
500. 000 de lire oferite pentru studenții români care doresc
să studieze în Marea Britanie.

Facultate în străinătate sau... în România?
Participanții care încă nu au fost deciși unde vor să învețe
mai departe au putut interacționa și cu cele mai consacrate
universități din România. Universitatea București,
Universitatea Babeș - Bolyai au răspuns la întrebările celor
interesați. La acestea se adaugă și singura facultate de
antreprenoriat din sud-estul Europei - The Entrepreneurship
Academy.

Ce este RIUF- The Romanian International University
Fair?

RIUF-The Romanian International University Fair este
cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est.
Începând din 2005, peste 22. 000 de vizitatori vin în fiecare
an la RIUF ca să se informeze despre oportunitățile
educaționale ce le sunt accesibile în toată lumea.

Mai mult, peste 6. 000 de români aleg să facă pasul în
viitor studiind în străinătatate, în urma unei conversații
directe cu reprezentanții oficiali ai universităților de interes
sau dialogând cu studenți sau absolvenți români ai
universităților respective.

(continuare în pag. 6)
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Importanţa intervenţiei logopedice la preşcolari şi şcolarii
mici

Conversația este arta în care
un om are drept competitori întreaga omenire,
pentru că este ceea ce practică toți în fiecare zi.

Ralph Waldo

1.  Importanţa vorbirii corecte
Vorbirea este o oglindă, o fereastră a noastră. Ne

dezvăluim personalitatea, modul de a gândi şi de a simţi, îi
percepem pe cei cu care interacţionăm în primul rând prin
cuvintele adresate. Societatea în care trăim devine pe zi ce
trece tot mai competitivă, iar un defect de limbaj (vorbit sau
scris) ce poate părea banal acum, la vârste mici, va constitui
mai târziu diferenţa între a reuşi şi a pierde, între a fi ales
sau respins.

Tulburările la nivelul emisiei şi recepţiei mesajelor au
implicaţii serioase asupra sferei intelectuale a limbajului, cu
un ecou profund la nivelul sferei afective şi
comportamentale. Un copil care prezintă la intrarea în şcoală
tulburări dismaturative ale limbajului va avea dificultăţi de
adaptare şi integrare în comunitate şi o stimă de sine ştirbită.

De aceea terapia logopedică este deosebit de
importantă mai ales în prevenirea eventualelor tulburări de
limbaj, începând de la vârsta preşcolară.

2.   Ce este logopedia?
Logopedia este disciplina corectiv-terapeutică ce are ca

scop  educarea vorbirii.
Orice tulburare de vorbire necorectată la timp are

tendinţa de a se fixa, de a se transforma în deprindere greşită
de vorbire, iar corectarea ei presupune un efort suplimentar,
de aceea este necesară intervenţia logopedică timpurie, la
vârsta de 4-5 ani, vârstă care marchează definitivarea
procesului de perfecţionare a pronunţiei copiilor.

Vorbirea nu este înnăscutã, ci este învãţatã treptat
în primii ani de viaţã. Copilul se naşte cu o formã potenţială
a mecanismelor verbale, dar învaţã  sã vorbeascã în mediul
social (de exemplu, gemenii crescuţi în medii diferite care îşi
dezvoltã diferit limbajul în funcţie de implicarea familiei).

3.   Strategii de realizare a terapiei logopedice la
preşcolari

Unul dintre principiile intervenţiei logopedice este
principiul intervenţiei timpurii, între 4 – 5 ani, când încă nu
s-au format automatismele psiholingvistice, iar deprinderile
greşite de pronunţie pot fi înlocuite facil cu cele corecte.
Tratarea tulburărilor de limbaj încă în faza lor de debut, în
mod deosebit al tulburărilor cu caracter polimorf, creează
premisele succesului în înlăturarea unora dintre cauzele
insuccesului şcolar, şi anume a cauzelor de natură
logopedică.

Vârsta preşcolarã este cu precãdere cea la care se
sesizeazã o mare parte a tulburãrilor de limbaj. Un procent
de 15-20% dintre copiii care frecventeazã grãdiniţa la  vârsta
menţionată anterior prezintã tulburări de limbaj. Acestea sunt
iniţial dislalii fiziologice, trecând apoi, pe mãsurã ce copiii
cresc şi nu sunt corectati, în forme patologice. În general
defectele de pronunţie eliminate la aceste vârste sunt total
eradicate şi nu apar recidive.
4.   Organizarea şi funcţionarea cabinetelor logopedice

din municipiul Gherla
Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare sunt

unităţi conexe de învăţământ preuniversitar coordonate de
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
(CJRAE).

În municipiul Gherla funcţionează două cabinete
logopedice interşcolare, situate în locaţiile puse la dispoziţie
de:
  Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla şi
  Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla, având ca unităţi de

învăţământ preşcolar arondate:
  Grădiniţa cu P.P. Căsuţa Fermecată,
  Grădiniţa  Arici Pogonici,
  Grădiniţa  Veseliei din localitate.

5.   În ce constă activitatea profesorului logoped?
Terapia tulburărilor de limbaj la preşcolarii din grupele

mari şi şcolarii din clasele pregătitoare şi clasele I-IV din
şcolile din municipiul Gherla se realizează sub îndrumarea
celor doi profesori logopezi titulari de la cele două cabinete
logopedice interşcolare, d-nele profesor  Corina-Nicoleta
Buta şi Octavia-Ioana Morar,  în condiţii optime, cabinetele
fiind dotate cu material didactic complet şi complex, jucării,
soft-uri logopedice  specifice  fiecărui tip de tulburare de
limbaj.

Activitatea profesorului logoped constă în :
5.1. prevenirea şi terapia tulburărilor de limbaj şi de

comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor
programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor
disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării.
(conform Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti
de resurse şi asistenţă educaţională, OMECTS nr. 5555/
7.10. 2011, Anexa 2, art. 1 şi 2)

Cele mai frecvente tulburări de limbaj şi de
comunicare sunt:

a) tulburările de pronunţie/articulare;
b) tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii;
c) tulburările limbajului scris-citit;
d) tulburările de dezvoltare a limbajului;
e) tulburările de voce;
f) tulburările de limbaj asociate (cu alte tulburări în
cazul copiilor cu CES).
5.2. consilierea logopedică şi sprijinirea cadrelor

didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu
tulburări de limbaj şi comunicare.

5.3. consilierea logopedică a părinţilor, sub formă
individuală/de grup.
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6.  În ce constă o şedinţă de terapie logopedică?
O şedinţă de intervenţie logopedică presupune

implicarea copilului în diverse activităţi specifice vârstei, ce
constau în exerciţii variate de educare a  respiraţiei, a auzului
fonematic, a motricităţii aparatului fono-articulator, de emitere
după model şi prin respectarea tehnicilor specifice sunetului
afectat.

Întrebarea cea mai frecventă adresată de părinţi
profesorului logoped este: În cât timp se corectează sunetul?
Nu putem preciza o perioadă exactă în care se corectează un
sunet. Aceasta depinde de mai mulţi factori: vârsta copilului,
gradul de implicare al acestuia şi al părinţilor prin continuarea
exerciţiilor logopedice şi acasă, şi, nu în ultimul rând, de tipul
sunetului. Exemplu: «R» este sunetul care se obţine, în
general, cel mai greu, perioada variind de la câteva luni până
la 1-2 ani.

Cei doi profesori logopezi organizează activităţi
interactive, integrate şi captivante, care fac ca vizita la logoped
să nu fie resimţită negativ de către copil, ci dimpotrivă,
îmbrăcând exerciţiile într-o formă ludică, se stimulează
participarea activă a logopaţilor şi motivarea lor pentru propria
corectare.

Concluzii: Asemeni oricărui  proces de educaţie
este foarte importantă colaborarea şi coeziunea echipei
care este implicată  în procesul de corectare a tulburării
de limbaj: copil-logoped-cadru didactic-părinte. De
implicarea fiecăruia dintre aceşti factori depinde succesul
şi timpul necesar corectării oricărei disfuncţii.

Bibliografie
1. Abric, Jean-Claude, Psihologia comunicării, Editura
Polirom, Iaşi, 2002
2. Anca, Maria, Logopedie, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2007
3. Gherle, Şoimiţa, Şi eu vreau să vorbesc corect- minighid

Profesor logoped Corina - Nicoleta Buta - CJRAE Cluj,
Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla
Profesor logoped Octavia-Ioana Morar - CJRAE Cluj,
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gherla

Întâlnire româno - indiană

 Ca urmare a participării la
Conferința  Internațională  ASEF  (Asia-
Europe Foundation) Coding for Education
în noiembrie 2015, Liceul Teoretic Petru
Maior a  inițiat  o  serie  de  proiecte  și
colaborări cu școli din Asia și Europa. Una
dintre  țările  partenere  este  India,

reprezentată de către una dintre cele mai bune școli din
capitala New Delhi, St.Mark’s Sr.Sec.Public School, Meera
Bagh.

Reprezentanții acestei școli au fost invitați de Universitatea
Babeș-Bolyai să participe la Conferința Internațională a
Tinerilor Cercetători, eveniment ce are loc anul acesta pentru
prima dată în România,  la Cluj-Napoca, în perioada 16-22
aprilie.
www.sindicatinvatamantgherla.ro, sindicatinvatamantgherla@yahoo.com, sindicatinvatamantgherla@gmail.com

Profitând de această ocazie, i-am invitat pe cei 2
profesori și 6 elevi ai școlii partenere să ne viziteze școala și
orașul pentru a-și face o idee despre sistemul nostru
educațional, despre România și oamenii ei. Această vizită a
avut loc în perioada 13 – 16 aprilie 2016.
 Reuniunea a inclus o multitudine de evenimente,
workshop-uri axate pe cunoașterea reciprocă, vizite de
documentare, precum și activități socio-culturale ce au
favorizat stabilirea de legături între elevii şi profesorii celor
două țări partenere.

Prima zi a fost dedicată cunoașterii orașului Gherla,  a
principalelor  obiective culturale și istorice, prin întâlnirea cu
oficialitățile locale și vizitarea celui mai faimos obiectiv turistic
local, Biserica Armenească.

Vizitarea Liceului Teoretic Petru Maior, un alt obiectiv de
referință al orașului, a avut loc în prima parte a celei de-a
doua zile, profesorii și elevii indieni fiind impresionați de
arhitectura acestuia. Nu a fost singurul aspect ce a lăsat o
bună impresie asupra invitaților. Elevii de gimnaziu ai liceului
au emoționat prin momentele artistice prezentate, iar liceenii
și elevii oaspeți s-au cunoscut prin intermediul prezentărilor
și discuțiilor avute în cadrul unui workshop. Profesorii au
dezbătut, de asemenea proiecte actuale și viitoare,
particularităţi ale sistemelor de învăţământ specifice Indiei și
României.

Vizitarea celui mai pitoresc sat unguresc din Transilvania,
Sic, i-a introdus pe oaspeți într-un alt univers unde specificul
maghiar a fost evidențiat prin incursiunile la muzeul etnografic
local, biserica reformată și, nu în ultimul rând, prin
mâncărurile și dansurile populare prezentate.

Ziua s-a încheiat în acorduri populare românești și
indiene ce au acompaniat cina festivă la care au participat
elevi, profesori și oficialități ale orașului.

Cea de-a treia și ultima zi a fost destinată promovării
valorilor turistice și culturale din Transilvania, prin vizitarea a
două dintre cele mai frumoase orașe ale ei, Sighișoara și
Sibiu.

Schimbul de experiență cu reprezentanți ai altor culturi
și mentalități, a contribuit la promovarea dialogului intercultu-
ral și a condus la achiziționarea de competențe-cheie, atât
la nivelul elevilor cât și al profesorilor, competențe necesare
succesului și realizării de sine într-o societate dinamică
multiculturală.

Alina Șteiu, profesor  Liceul Teoretic Petru Maior,
Gherla
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Lege privind investirea personalului
didactic cu statut de autoritate publică

Art. 1
(1) Personalul didactic de predare, de
conducere, de îndrumare şi control din
învăţământul preuniversitar este învestit
cu exercițiul autorității publice pe timpul
și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor
de serviciu, în limita competențelor
stabilite prin Statutul personalului din
învățământ.
(2) Autoritatea funcției nu poate fi
exercitată în interes personal.
(3) Personalul didactic de predare, de
conducere, de îndrumare şi control din
învăţământul preuniversitar beneficiază,
în exercitarea atribuţiilor specifice
funcţiei, de protecţia acordată similar
funcţiilor de autoritate publică.
Art. 2

În aplicarea prevederilor art. 1,
personalul didactic de predare, de
conducere, de îndrumare şi control se
bucură de:
a) respect și considerație față de
persoana sa şi față de profesie din
partea beneficiarilor primari, secundari
şi terţiari ai educaţiei, precum şi din
partea celorlalte cadre didactice;
b) un climat de ordine, disciplină și
respect, în timpul desfăşurării actului
educaţional în contexte formale,
nonformale şi informale;
c)  autoritatea de a lua decizii oportune,
care să îi permită să mențină un mediu
adecvat în timpul procesului de predare-
învăţare-evaluare, dar și pe parcursul
desfășurării de activități extrașcolare;
d) susținerea părinților sau reprezen-
tanților legali ai beneficiarilor primari ai
educației, în realizarea actului
educațional;
e)  dreptul de a aplica sancțiuni disciplina-
re beneficiarilor primari, conform regula-
mentului de organizare și funcționare a
unității de învățământ.
f) protecție juridică adecvată pentru
îndeplinirea sarcinilor;
g)  sprjiin și implicare din partea autorită-
ților, inclusiv a celor care au atribuții în
domeniul învățământului, pentru asigura-
rea tratamentului, considerației și res-
pectului cuvenit funcției în raport cu im-
portanța socială și sarcinile specifice;
h)   beneficiul campaniilor desfăşurate la
nivel național și local, de către autoritățile
administrației publice, pentru creșterea
consideraţiei și prestigiului social.

Art. 3
În vederea asigurării dreptului

instituit prin art. 1, instituţiile şi autorităţile
publice colaborează cu personalul
didactic de predare, de conducere, de
îndrumare şi control.
Art. 4

În cursul procedurii legale aplicabile,
faptele sesizate, în scris, de personalul
didactic de predare, de conducere, de
îndrumare şi control, în exercitarea
atribuţiilor specifice funcţiei, se prezumă
a fi reale, până la momentul demonstrării
situaţiei contrare.
Art. 5
(1)  Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau
prin mijloace de comunicare directă,
lovirea sau alte violenţe, vătămarea
corporală, lovirile sau vătămările
cauzatoare de moarte ori omorul
săvârşite împotriva unei persoane care
ocupă o funcţie didactică de predare, de
conducere sau de îndrumare şi control,
aflată în exercitarea atribuţiilor de
serviciu sau în legătură cu exercitarea
acestor atribuţii, se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută de lege pentru acea
infracţiune, ale cărei limite speciale se
majorează cu o treime.
(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva
unei persoane care ocupă o funcţie
didactică de predare, de conducere sau
de îndrumare şi control ori asupra
bunurilor acesteia, în scop de intimidare
sau de răzbunare, în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu, se
sancţionează cu pedeapsa prevăzută de
lege pentru acea infracţiune, ale cărei
limite speciale se majorează cu o treime.
(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționea-
ză faptele comise în condițiile alin. (2)
persoanei care ocupă o funcție didactică
de predare, de conducere sau de îndru-
mare și control.
Art. 6
(1) În cazul săvârșirii de infracțiuni
împotriva unui persoane care ocupă o
funcţie didactică de predare, de
conducere sau de îndrumare şi control,
urmărirea penală se efectuează în mod
obligatoriu de către procuror, în
conformitate cu dispozițiile art. 56 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu
modificările și completările ulterioare.

(2) Directorii unităților/instituțiilor de
învățământ, precum și orice persoană ce
exercită o funcție de conducere, de
îndrumare și control care, în exercitarea
atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de
săvârşirea unei infracţiuni împotriva
personalului didactic de predare, a
personalului didactic de conducere, de
îndrumare şi control, sunt obligate să
sesizeze de îndată organul de urmărire
penală şi să ia măsuri pentru ca urmele
infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte
mijloace de probă să nu dispară.
(3) Procurorul se sesizează din oficiu
dacă află, pe orice altă cale decât cea
prevăzută alin. (2), că s-a săvârşit o
infracţiune împotriva unei persoane care
ocupă o funcţie didactică de predare, de
conducere sau de îndrumare şi control
şi încheie un proces-verbal în acest sens.

Articol preluat de pe blogul
Sindicatului Liber din Învățământ

Vrancea

RIUF-The Romanian
International

University Fair
 (continuare din pag. 3)

RIUF te ajută să:
- afli direct de la reprezentanții
universităților informațiile de care ai
nevoie legate de programul de studiu
ales, procesul de admitere, surse de
finanțare și burse;
- dialoghezi cu reprezentanții celor mai
apreciate universități din străinătate și
din România și să găsești răspunsuri la
propriile întrebări;
- te orientezi într-o varietate foarte mare
de programe. La RIUF ai acces la peste
7. 000 de programe de studiu în domenii
precum: marketing, management,
business, economie și finanțe, turism,
științe politice și relații internaționale,
drept, tehnologie & IT, arhitectură, arte
și design;
- discuți cu studenții români plecați în
străinătate și să afli cum este să fii
student internațional.

Prof. Aura Buju
Liceul Teoretic Petru Maior
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Parteneriat educațional internațional la Liceul Teoretic
Ana Ipătescu Gherla

(continuare din pag. 2)
Inițiatorii proiectului doresc realizarea unor punți de colaborare, încredere

și prietenie între elevi și cadre didactice, promovarea toleranței și acceptării
tuturor celor ce promovează adevăratele valori în educație și societate. Prin
realizarea unui schimb de experiență real, vom cunoaște valorile culturale și
religioase, vom valorifica potențialul creator și vom utiliza experiența
acumulată în îmbunătățirea demersului didactic desfășurat în școală.

Ne propunem, de asemenea, dezvoltarea relațiilor de prietenie și
întelegere reciprocă, dezvoltarea relațiilor sociale, culturale, educaționale și
turistice dintre municipiul Gherla și municipiul Polski Trambesh, promovarea
de proiecte comune în scopul dezvoltării valorilor sociale, culturale,
educaționale, de cunoaștere reciprocă  a istoriei și tradițiilor naționale, de
dezvoltare a relațiilor de prietenie și bună înțelegere în contextul european
și universal.

Dintre activitățile proiectului amintim: Școala, orașul și țara noastră
se prezintă; Tradiții și sărbători de iarnă; Un mărțișor din suflet; Să fim
prieteni!- concurs de desene; Suntem egali! Să fim prieteni! – concurs
de eseuri, La mulți ani, prietene!

Între cele două școli va fi un dialog permanent (facebook, skype,
mail-uri). Prin organizarea, desfășurarea și realizarea activităților
parteneriatului, vom reuși să dezvăluim elevilor noștri sentimentul de
prietenie, respect reciproc, toleranță și solidaritate.

 Mariana Berariu– bibliotecar Liceul Teoretic Ana Ipătescu,
Gherla

Arte
vizuale și
abilități
practice

Primește Lumina în sufletul și casa ta
-proiect educațional-

Cea mai mare, mai însemnată,
mai sfântă şi mai îmbucurătoare
sărbătoare de peste an, după  spusele
românilor de pretutindeni, e sărbătoarea
Paştelor, Paştele sau Învierea Domnului.
Ea cade întotdeauna la începutul
primăverii, anotimpul cel mai frumos şi
mai plăcut, când toate în natură învie.

Românii aşteaptă sărbătoarea
aceasta, după un post îndelungat, cu
mare dor şi bucurie, şi caută în acelaşi
timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu
toate pregătirile făcute în cea mai bună
rânduială.

Din păcate, copiii iubesc această
sărbătoare nu pentru latura ei religioasă,
ci pentru latura laică - venirea iepurașului
cu cadouri și de aceea am considerat
oportun demararea proiectului
educațional PRIMEȘTE LUMINA ÎN
SUFLETUL ȘI CASA TA, derulat în
perioada 11 aprilie 2016 – 15 aprilie
2016, la clasa a II-a A, în colaborare cu
prof. de religie Ciprian Câmpean.

,,Poftiți pe la noi!”-Aranjarea mesei de Paște.
Activitate desfășurată în cadrul comisiei

metodice

Punctul de pornire în desfășurarea
proiectului l-a constituit curiozitatea
copiilor de a afla cât mai multe despre
Iisus și despre obiceiurile și tradițiile de
Paști.  De aceea, în cadrul proiectului
mi-am  propus să omagiez această
sfântă sărbătoare prin activităţi care să
îmbine cât mai armonios utilul cu
plăcutul, construind noi produse,
utilizând toate formele de activitate: jocul,
învăţarea, munca şi creaţia.

Implicarea copiilor în derularea
acestui proiect va conduce la
conștientizarea faptului că tradițiile
trebuie păstrate și transmise mai departe.

Comunicare în
limba română
Sărbătoarea

Învierii

Prof. pt. înv. primar Daniela
Cristurean

Liceul Teoretic Ana Ipătescu
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În fața agresiunii suntem toți victime! Stop violenței
împotriva cadrelor didactice!

(continuare din pag. 1)
Redarea demnității profesiei de dascăl presupune

condiții de muncă decente și o salarizare adecvată, dar
mai ales RESPECT. Cu toții ne dorim să trăim într-o
societate modernă, în care respectul să fie o condiție sine
qua non, pentru că doar așa copiii noștri, generațiile care
vin din urmă, vor dobândi valori, competențe și vor
beneficia de avantajele unui act educațional de calitate.

Pentru asta, însă, avem nevoie de implicarea și
mobilizarea tuturor actorilor sociali în procesul de
combatere și prevenire a violenței în mediul școlar
instituționalizat și, nu în ultimul rând, de consolidare a
statutului cadrului didactic și autorității acestuia.

De altfel, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
( F.S.L.I.) a propus o inițiativă legislativă prin care s-ar pu-
tea recunoaște statutul de autoritate publică a personalu-
lui didactic, atunci când se află la catedră și când își înde-
plinește atribuțiile de serviciu.

O astfel de lege ar reprezenta un pas important spre
creșterea calității actului educațional și implicit ar însemna
o protecție sporită a cadrelor didactice în fața elevilor și a
părinților.

Poate că parlamentarii vor găsi timp să ia cât mai
repede în discuție și să adopte acest proiect de lege extrem
de important pentru școala românească.

Potrivit propunerii legislati-
ve, persoanele care vor amenin-
ța, lovi sau săvârși alte acte de
violență împotriva cadrelor didac-
tice vor primi o pedeapsă majora-
tă cu o treime față de pedeapsa
prevăzută de lege pentru acea
infracțiune.

Avem nevoie de oameni motivați care să-și exercite
profesia cu dăruire și aș aminti în final ceea ce spunea
Aristotel și anume: aceia care îi educă pe copii sunt demni
de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea
pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine,
educându-i.

Președinte FSLI, Simion Hăncescu

Învierea Domnului  să lumineze sufletele noastre
Dacă este ceva spiritual asupra

căruia mintea umană să se fixeze fără
a putea vreodată să-i epuizeze
înțelesurile, atunci acel ceva ar putea fi
foarte bine și minunea venirii Sfintei
Lumini la Mormântul Domnului.

Cu neputință de desprins de
realitatea Învierii Domnului nostru Iisus

Hristos, această manifestare miraculoasă care se petrece
fără încetare an de an, în sânul Bisericii Ortodoxe, cu
ocazia Sfintelor Paști, în Biserica Învierii din Ierusalim, nu
încetează să uimească mintea: Dumnezeu ne vorbește.

Unii ar putea spune simplu chiar așa: Dumnezeu ne
vorbește și nu greșesc făcând aceasta, în timp ce alții ar
putea să se lase pătrunși de fiorul sacru al fenomenului
iar mintea să se oprească a mai grăi.

Și, dacă cei care cercetează minunea, cugetă, se
întreabă, caută să înțeleagă și prind astfel viață, cei care
au avut șansa să pășească și să participe la minunea
suprafirească, fie măcar o dată în viață, mărturisesc la
unison: nu poți pune în cuvinte trăirea de acolo… din
mormântul Domnului.

Știm din relatările scripturistice că în Duminica Învierii,
un înger al Domnului strălucea într-o lumină irezistibilă,
albă ca zăpada, vestind învierea pe piatra mormântului.

   Aceeași lumină sau, de ce nu, același înger al învierii
își îndeplinește misiunea din nou și din nou, neobosit,
venind an de an să strălucească pe aceeași piatră,
lespede a trupului înviat, dar mai ales în sufletele
credincioșilor pentru a le vindeca de împietrire.

 A strălucit atunci, strălucește și
acum, reiterând mereu și mereu
mesajul simplu, dar atât de viu și
important: Căutați pe Iisus Nazari-
neanul cel răstignit? A înviat! Nu
este aici. Iată locul unde L-au pus.
 Extrem de actual, acesta rămâne
viu, parcă neafectat deloc de trecerea
timpului, fie acesta și 2. 000 de ani,

prin munca unui înger, un înger al luminii, al Învierii.
 Fie ca mesajul său să pătrundă cât mai adânc în
sufletele noastre, pentru a ne lumina și bucura în
frumoasele zile pe care cea mai mare sărbătoare creștină
le aduce lumii întregi: Sfintele Paști.

Hristos a înviat!

Prof. Ciprian Câmpean, Liceul Teoretic Ana Ipătescu
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