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Profesorii care vor realiza manuale şi auxiliare vor avea punctaj pentru gradaţie de merit 
 
adev.ro/oyn8y9 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat că profesorii care vor realiza manuale şi auxiliare curriculare 
vor avea punctaj pentru gradaţie de merit. Pop a adăugat că ideea de a exista un singur manual 
şcolar prinde contur şi nu are nicio problemă să înainteze Guvernului proiectul de lege prin care să 
existe un singur manual şcolar la fiecare disciplină din programul cadru. 
M-am bucurat foarte mult să văd (şi solicit pe toţi profesorii din zona învăţământului tehnologic, 
învăţământului profesional si tehnic) că sunt colegi de-ai noştri care au materiale realizate pe suport 
pdf, nefăcând statul nimic pentru ei in ultimii cinci ani de zile. Adică în niciun liceu tehnologic nu 
există manuale pe module, copiii noştri care învaţă în liceul economic, spunea doamna director, nu 
au niciun manual, toate auxiliarele curriculare fiind făcute de către profesori, potrivit 
portalinvatamant.ro.   Toate aceste auxiliare curriculare, resurse educaţionale deschise, vor fi făcute 
publice pe biblioteca şcolara virtuală pe care o creăm în aşa fel încât modelul de bună practică, de 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/oyn8y9


exemplu de la clasa a IX, profil economic din Craiova, să se poata extinde în toată ţara. Am spus că 
toţi cei care vor realiza manuale şi auxiliare curriculare vor avea punctaj pentru gradaţie de merit. Îmi 
doresc ca următoarele criterii pentru gradaţii de merit să aibă în componenţă foarte multe elemente 
pe care profesorii de excelenţă le au în portofoliile lor, dar nu au fost cunoscute niciodată", a 
argumentat Liviu Pop.    Ministrul Educaţiei a subliniat că pentru aceia care doresc manuale 
alternative, cadrul legal le permite ca pe banii lor să facă manuale alternative, dar statul are obligaţia, 
în conformitate cu Constituţia, prin MEN, pentru fiecare elev să asigure un manual la programa 
şcolară în baza curriculei naţionale. 
 
Cu Zebra la Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” 
 
adev.ro/oyn0u7 
 
Luni, 30 octombrie, de la ora 10.00, are loc a treia emisiune din seria specială Cu Zebra la şcoală, 
găzduită din nou într-o sala de clasă, de această dată la Colegiului Tehnic „Costin D. Neniţescu“ din 
Bucureşti. 
Alexandra Niculescu, Robert Alexandru Popa, Ahmed Al Adeny, Andrei Coman şi Anda Calotă, elevi în 
clasa a XI-a, vor fi cei cinci liceenii co-proproducători ai emisiunii realizate de Mihaela Dedeoglu. Ei 
vor contribui la toate etapele de producţie şi vor vedea cum se realizează o emisiune radio chiar sub 
ochii lor, în studioul mobil instalat în liceu. Elevii vor dialoga cu personalităţi implicate în proiecte de 
sustenabilitate a mediului înconjurător şi reprezentanţi ai domeniilor profesionale specifice liceului. 
Aceştia îşi propun să ofere o nouă perspectivă asupra responsabilităţii pe care fiecare tânăr o are faţă 
de viitor şi a utilităţii educaţiei, vor face schimb de păreri şi vor oferi sfaturi potrivite fiecărui parcurs 
profesional. Proiectul Cu Zebra la şcoală abordează dimensiunea urban-culturală şi importanţa 
mediului în viaţa cotidiană, în timp ce atrage atenţia asupra lipsei de interes a tinerilor pentru 
domeniile tehnice şi tehnologice în România. Cu Zebra la şcoală este un demers cultural cu şi despre 
liceeni, în cadrul Programului cultural « Bucureşti, Oraş participativ », finanţat de către Primăria 
Capitalei prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti. Despre RFI Romania RFI România 
rămâne o voce a analizei critice de calitate şi a dezbaterii autentice. Programele în limba română, 
difuzate în fiecare zi de la ora 7 până la ora 20, sunt concepute şi realizate în comun de două redacţii, 
una la Bucureşti şi alta la Paris. Ştirile RFI România prezintă actualitatea într-un mod imparţial şi 
serios printr-o abordare atentă, echilibrată, care pune accentul pe verificarea informaţiilor şi punerea 
lor în context. RFI Romania poate fi ascultat în FM la Bucureşti, Iaşi, Craiova, Cluj-Napoca, Sibiu, 
Timişoara şi Chişinău. Alte 60 de posturi de radio locale din ţară preiau o parte din programe. 
Emisiunile pot fi ascultate in direct sau podcast si  
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Cum ajunge un profesor care nu stapaneste bine nici o limba straina sa predea la scoala europeana 
de la Bruxelles 
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22083809-cum-ajunge-profesor-romana-care-nu-stapaneste-
bine-nici-limba-straina-predea-scoala-europeana-bruxelles.htm 
 
Unii din parintii cu copii inscrisi la scoala europeana de la Bruxelles se plang de calitatea slaba a noii 
invatatoare de la clasa a IV-a venita din toamna din Romania, despre care spun ca nu vorbeste bine 
nici o limba straina. Parintii sustin ca, din acest motiv, invatatoarea comunica dificil cu celelalte sectii, 
ii este greu sa adapteze programa scolii (in franceza) sau sa iasa in conditii de siguranta cu copiii in 
conditiile in care nu stapaneste bine franceza sau engleza. Contactata de HotNews.ro, invatatoarea 
Iulia Dragomir din satul Capatanesti, judetul Buzau, sustine ca parintii nu i-au semnalat aceste 
probleme, dar admite ca franceza este o “limba neexersata” iar engleza n-a fost conditie la concurs.  
 
Ministerul Educatiei, care a organizat selectia, a explicat pentru HotNews.ro ca invatatoarea detasata 
la Bruxelles “are rolul de a preda limba MATERNĂ sau diverse discipline în limba maternă” si ca in ce 
priveste cunoasterea unei limbi straine se cere “un nivel minim de competență lingvistică”. 
Ce spun parintii. Potrivit surselor HotNews.ro, sunt mai multi parinti nemultumiti, dar prefera sa 
vorbeasca sub anonimat de teama ca vor avea de suferit copiii. “Scoala europeana de la Bruxelles 
functioneaza pe baza de colaborare cu celelalte sectii. Este vorba si de siguranta, trebuie sa faca iesiri 
cu copiii, merg in excursii in Marea Britanie, in Belgia. Cum lasam copiii pe mana cuiva care nu se 
descurca la un spital in caz de nevoie?”, explica sub anonimat unul dintre parinti. Acestia se declara 
nemultumiti de nivelul scazut de pregatire al noii invatatoare de la clasa a IV-a, venita din acest an 
din Romania, si ca vorbeste franceza "la nivel de autobaza”.  
 
“Noi am vrut sa invete copiii romana, dar sunt parinti care se gandesc serios sa-si retraga copiii. 
Sectia romana e din ce in ce mai mica. Oamenii se prind ca nu e ok si isi muta copilul la franceza sau 
la engleza. Daca ne trimit oameni slab pregatiti, nu o sa mai aiba clienti pentru ca nu va mai merge 
lumea acolo”, se plange unul din parinti. Profesorul ar fi predat dupa auxiliare de proasta calitate, 
contestate in tara, si le-ar fi schimbat un urma protestelor parintilor.  
 
Ce spune invatoarea. Contactata de HotNews.ro, Iulia Dragomir sustine ca vorbeste franceza, dar 
admite ca “este o limba neexersata”.  
Mediafax 
Agerpres 
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