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Veºti bune pentru educaþie!?
Regulamentul de
organizare și funcționare
a consiliilor de administrație
Anunțat și așteptat încă din
momentul apariției Legii nr.
1/2011 a educației naționale,
Regulamentul de organizare
și funcționare a consiliului de
administrație a văzut în
sfârșit „lumina zilei” spre
finalul lunii septembrie, prin
ordinul M.E.N. nr. 4616/
2014. Noul regulament are
darul, în conformitate cu
negocierile purtate de către
organizațiile sindicale, de a
clarifica o serie de aspecte
privind funcționarea și funcționalitatea consiliilor de
administrație din unitățile
școlare, în primul rând
printr-un cadru foarte clar de
proceduri de lucru.
Conținutul acestui ordin
poate fi consultat pe
www.siphd.ro (secțiunea
Legislație), totodată fiind pus
la dispoziția celor interesați
un material informativ
sintetic (infografic).

A început deja, după cum o știți deja foarte bine, un nou an școlar. Ca
aproape întotdeauna, dincolo de activitatea de la catedră, destul de
animat, având în vedere toate disputele care frământă societatea
românească. Și este suficient aici să amintim doar „marea problemă” a
noilor manuale pentru clasele I și a II-a, care într-un final au reușit să apară.
Sunt frumoase, sunt interesante, probabil cele mai bune manuale din
această lume având în vedere raportul calitate preț (două volume,
policromie și două CD-uri la prețul mediu de 1-1,5 euro/manual - dar când
a fost plătită la propriu munca în România?).
Totuși, îndepărtându-ne de toate aceste tensiuni, din punct de vedere
profesional, sunt de amintit mai multe progrese. Astfel, demarate de mai
multe luni, s-au finalizat discuțiile pe marginea unui protocol angajat de
Guvern, MEN și federațiile din educație, atât în ceea ce privește creșterile
salariale din domeniu următorii ani (atât pentru personalul didactic, cât și
pentru personalul nedidactic), cât și relativ la recuperarea unora dintre
drepturile specifice pierdute începând cu 2011 (spre exemplu,
posibilitatea pensionării anticipate fără penalizare, prevedere
nefuncțională la ora actuală). De asemenea, o veste bună ar fi
reprezentată și de pașii majori înregistrați în alocarea către personalul
didactic a 50 mil. euro, din fonduri europene, pentru dezvoltare
profesională (a fost deja pusă în dezbatere publică metodologia de
acordare a acestor sume (aproximativ 150-160 euro/persoană), urmând
ca ele să ajungă și să fie cheltuite, potrivit informațiilor deținute, de către
beneficiari până la finalul acestui an). Cea mai îmbucurătoare veste este
însă aceea a intenției exprimate la nivel guvernamental de elaborare până
la jumătatea anului viitor a unei noi legi a educației, una care să reașeze
educația într-un cadru funcțional din toate punctele de vedere.
Desigur ar mai fi multe de spus față de cât ne permit aceste câteva
pagini, dar știți deja și acest lucru, anume faptul că vă oferim informațiile
relevante în timp real pe www.siphd.ro, Facebook (S.I.P. Județul
Hunedoara), iar de câteva zile și pe Twitter (@SIPHunedoara).
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R.O.F.U.I.P.
pe cale de a fi aprobat
La mijlocul lunii octombrie
au fost finalizate negocierile
purtate de către organizațiile
sindicale pentru noul Regulament de ordine și funcționare
a unităților de învățământ
preuniversitar, urmând ca
acesta să apară în perioada
următoare. Mult așteptat,
acest regulament ar urma să
armonizeze o serie de
aspecte legate de funcționarea unităților de învățământ
preuniversitar cu prevederile
actualei legi a educației.

Negocieri pentru un nou
contract colectiv de muncă
Având în vedere că în data
de 02.11.2014 expiră actualul
contract colectiv de muncă la
nivel de ramură învățământ,
la solicitarea federațiilor
sindicale din învățământ au
fost demarate negocierile
colective pentru încheierea
unui nou astfel de acord.

totul altul decât acela al încercării de a consolida democrația și statul
de drept (uneori, după cum se va dovedi, acest sens al îndepărtării
este evident, alteori, precum cazul corupției în țările occidentale –
știm din toate statisticile că în țările dezvoltate corupția este minimă,
aproape inexistentă; nu poartă numele de corupție, dar oare nu
avem același fenomen, chiar dacă instituționalizat, legalizat și chiar
valorizat, atunci când din banii publici sunt suportate pierderi de sute
de miliarde de dolari – recenta criză financiară -, deși toți acești bani
sunt de regăsit chiar în veniturile celor care au generat acele
pierderi?).
Cine este vinovat de această pervertire? Eu, mi se repetă de o
vreme încoace, fiind vorba de un ”eu” enunțat despre cei mai mulți
dintre membrii societăților contemporane. Sunt leneș, se afirmă cu
tărie, dacă nu vreau să plătesc datoria publică (și nu este vorba doar
de cazurile externe, deja cunoscute, precum Grecia, și opoziția dură
față de reducerile de salarii sau alte beneficii sociale), deși cea mai
mare parte din respectiva datorie publică are ca premisă nu plata
unor beneficii sociale, ci eludarea directă sau indirectă (obținerea de
facilități) a contribuțiilor la bugetul de stat. Deficitele bugetelor
publice s-au născut din continua reducere a cotelor de impozitare a
companiilor și marilor venituri, din îngăduința cu care au fost tratate

Atunci când vorbim despre stat, indiferent pentru care curent
de gândire vom opta, este oarecum a priori că acesta trebuie să
asigure nevoile cetățenilor, să urmărească binele public și să își
concentreze eforturile pentru atingerea intereselor comunității
care îl constituie. Desigur, vor începe probleme atunci când vom
încerca să precizăm termenii implicați, precum cei de ”bine public”,
”interes comunitar”, ”nevoi ale societății” etc. și cu atât mai mult
atunci când vom discuta despre căile care permit realizarea
valorilor corelative.
Dacă ideii de stat îi vom adăuga pe aceea de democrație, vom
vorbi de drepturi egale pentru indivizi, în fața legii, indiferent de
orice alt considerent. Democrația, în esența sa, înseamnă respect
față de orice cetățean, indiferent de condiția sa, atâta vreme cât el
nu se pune în afara legilor care guvernează acel stat (o formă de
respect, în sensul recunoașterii unor drepturi, fiind consfințită chiar
și pentru cei dovediți a fi încălcat legea).
Acestea ar fi ideile. O privire cât de superficială asupra
societății contemporane, cu atât mai mult asupra societății
românești, ne va arăta cu rapiditate că sensul înaintării pare a fi cu
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De multe ori
ne propunem
sincer să ne ținem
de cuvânt, dar
ajungem adesea
să înșelăm încrederea...

”Orice drept implică o responsabilitate,
orice oportunitate – o obligație,
orice proprietate – o datorie.”
John D. Rockefeller

RESPONSABILITATEA

O NOUÃ ATITUDINE

Învață să spui
NU!

Pentru ca o
persoană să se
bazeze pe ne,
este suﬁcient să
aminteș în treacăt
că vei face un lucru.

Nu trebuie să promiți
pentru a-ți da
cuvântul...

Conș en zează
efectele acțiunilor
tale!

În momentul în care spui că vei
face ceva sau îți revine să faci
ceva, oamenii se încred în ne
și își fac planuri în concordanță
cu ceea ce tu ai zis că vei face.

Nu trebuie să promiți
pentru a-ți da cuvântul...

Faptul că ceilalți se bazează pe noi
nu se leagă doar de promisiunile
noastre. Este suﬁcientă o suges e,
este suﬁcient să spunem ceva,
pentru ca cineva să înceapă să
construiască pe ceea ce am spus,
chiar dacă nu aceasta a fost intenția.

În momentul în care realizezi
impactul acțiunilor și promisiunilor tale în viața celor din jur,
ceva în ne se schimbă. Încearcă
să vezi ce ai provocat în momentele în care nu ți-ai dus la bun
sfârșit o îndatorire.

Unul dintre cele mai comune mo ve
ale absenței responsabilității este
supraaglomerarea. Încercarea de
a ajuta pe toată lumea, conduce
ușor la a nu ﬁnaliza lucrurile, la a
le face prost... ceea ce nu ajută de
fapt pe nimeni.

Învață să spui
NU!

Responsabilitățile presupun să treci
poate peste lucruri plăcute, să suferi
plic seala sau nesomnul doar pentru
a ﬁnaliza ceea ce ai promis. Nu există
alterna vă. Gândiți-vă la dezamăgirea
provocată de cineva în care
aveați încredere.

Suportă durerea

Nu există responsabilitate
fără
sinceritate
Probabil cel mai
greu pas pe calea
responsabilității este
asumarea sincerității.
Și mai ales asumarea
sa în mp u l și nu
doar în ul ma clipă.

Conș en zează
efectele acțiunilor tale!

Doare să
te ții de cuvânt,
să faci ceea ce ai
spus că faci. Nu
există însă alt
drum spre responsabilitate.

Suportă durerea

Suntem oameni și facem greșeli
sau sunt lucruri pe care nu le
putem duce până la capăt.
Este vital în as el de situații să
spunem fără întârziere ceea ce
este de spus, să ne asumăm, cu
alte cuvinte, și eșecurile.

Nu există responsabilitate fără sinceritate

Subestimează mereu realizările
Îndrăgostește-te
celorlalți!
de propriile idei...
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Așează interesele tale înaintea oricui și a orice.
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Lasă-te influențat doar de emoții.
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Oricine nu este de acord cu tine este un dușman al societății. Tratează-l ca atare.
Lumea
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comportamentele evazioniste ale marilor companii și, contagios, din
generalizarea la micile firme a practicii evazioniste.
Sunt comunist, mi se spune, dacă nu sunt de acord cu nici-un fel
de corupție, mascată sau nemascată, dacă cer desființarea directă sau
proporțională a tuturor firmelor evazioniste sau a tuturor firmelor
aflate în pragul extincției datorită pierderilor, vorbindu-mi-se despre
subminarea economiei de piață. Dimpotrivă însă, abia aceasta
înseamnă promovarea și apărarea radicală a economiei de piață. Dacă
toate aceste firme pe care le-aș desființa produc într-adevăr ceva util,
cu alte cuvinte se justifică economic, locul lor va fi luat cu rapiditate de
alți investitori. Diferența va fi probabil că bugetul public nu va mai sta
așa de rău, că statul va funcționa în interesul tuturor și nu voi mai
privilegia flotele de Q7, A8, X6 etc. prin creșterea taxelor și impozitelor
sau reducerea salariilor.
Nu, nu înseamnă a fi comunist a solicita o protecție suplimentară
pentru salariați. Nu, nu înseamnă a nega necesitatea unui stat eficient
a solicita respectarea drepturilor fundamentale pentru toți cetățenii.
Nu, nu înseamnă a promova stânga a merge împotriva curentelor de
gândire care anatemizează securitatea socială, educația gratuită,
sănătatea publică etc. Nu, toate acestea nu înseamnă decât a fi
împotriva recufundării într-un ev mediu din punct de vedere uman și
înseamnă doar apărare a democrației. Din ce în ce mai des ni se spune
astăzi că săracul este sărac din vină proprie, adică, în limbajul de acum
multe veacuri, că săracul este un păcătos care nu merită sprijinul și
considerația celorlalți, celor care au. Este un păcătos care nu a știut să
acumuleze, pe aceeași linie, și pensionarul care se zbate pe linia
subțire a supraviețuirii. Este un păcătos și bugetarul care nu face decât
să sugă ”sângele” celui care, înzestrat divin (cel puțin așa credeau
medievalii și chiar dacă nu o spun încă direct, o cred potentații zilelor
noastre), a reușit. Ce contează că venitul anual al acelui ”periculos”

bugetar nu face cât o roată de la al n-lea Q7 sau că ștergătoarele de
la același ”blazon” sunt mult mai scumpe decât firimiturile oferite
zilierului pe care își mai aduce aminte când și când să îl plătească.
Astăzi, cei mai bogați 1% oameni la nivel mondial câștigă peste
18% din totalul veniturilor, mai mult chiar decât în perioada
anterioară primului război mondial (mai mult decât dublu față de
perioada 1950-1980) și cu cote din ce în ce mai apropiate
vremurilor în care majoritatea indivizilor nu erau decât unelte la
discreția câtorva. Demantelând asiduu aproape tot ceea ce
reprezintă un beneficiu al democrației (și cât de bine se vede
acest lucru în societatea noastră) – educația, până într-acolo
încât a devenit opinie comună la nivel de societate că aceasta
este doar o poșetă în cazul căreia contează doar marca;
sănătatea, până într-acolo încât a avea probleme de sănătate
înseamnă pentru cei mai mulți a păși pe drumul sigur al degradării
personale; respectul față de lege, până într-acolo încât a te
descurca cu evitarea legii a devenit criteriu de apreciere social… -, a
scăpat până acum doar votul general, deși și împotriva acestuia se
aud tot mai multe voci care vorbesc despre excluderea celor săraci,
celor fără loc de muncă, a pensionarilor etc.
Pun în pericol ordinea de stat dacă nu sunt de acord cu toate
acestea? Nicidecum, deși mi se va spune acest lucru, se va
argumenta că sunt, încă o dată, de stânga, comunist, leneș, bugetar
etc. Vajnicii apărători ai beneficiilor personale nu vor recunoaște
niciodată ca legitime aceleași beneficii pentru toți. Feudali
contemporani, nu recunosc abuzul de piață, abuzul de democrație
prin care au ajuns să se poziționeze acolo unde sunt, reclamând
dimpotrivă „abuzul de existență” al celui pe care îl împing zi de zi tot
mai mult în penurie existențială. Cu alte cuvinte, bine ați venit în
evul mediu contemporan!
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