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Sindicatul nostru a devenit o familie
şi este o forță în plan sindical, social, județean şi național
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În anul Centenarului,
am rămas cu restanţe
în faţa Educaţiei
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Matematica în Bucovina
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Sondaj

Peste 50% dintre angajaţii din
educaţie cer dotarea şcolilor cu
materiale didactice şi mijloace
moderne de predare
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Liant între școală și societate,
indinspensabil pentru formarea
personalității elevilor

„În școală, ești învățat o lecție și apoi primești un test.
În viață, primești un test care te învață o lecție"
(Tom Bodett)
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Contractul Colectiv de Muncă la nivel
de județ se prelungește de drept
Întrucât, pânâ lâ dâtâ de 17 octombrie 2018, niciunâ
dintre pârtile semnâtâre nu â âvut initiâtivâ renegocierii
Contrâctului Colectiv de Muncâ lâ Nivelul Grupului de
Unitâti âle Înspectorâtului Școlâr Judeteân Șuceâvâ,
âcestâ se prelungeste de drept.
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În anul Centenarului, am rămas cu
restanţe în faţa Educaţiei
Educaţia înseamnă evoluţie. Educaţia însemnă valori. Educaţia înseamnă speranţa într-un viitor pe care cu
greu îl putem descifra în vremuri tulburi. Educaţia înseamnă
să vrei, să faci, să dai mai departe.
În anul Centenarului Marii Uniri, un an cu o însemnătate puternică pentru ceea ce înseamnă construcţia statului
modern, educaţia trebuie să urce pe podiumul priorităţilor
care au stat la baza constituirii României. Cei care au transformat idealul într-o luptă a unei întregi naţiuni au fost intelectualii şi elitele societăţii româneşti. Fără ei, 1 decembrie
1918 nu ar fi fost în acelaşi context şi, mai ales, nu ar fi oferit
acelaşi rezultat: cel al unirii!
În anul 2018, statul modern a căpătat alte valenţe, iar
educaţia nu doar că nu mai reprezintă o prioritate naţională,
ci este “atacată” prin seria măsurilor distructive. O simplă
radiografie a sistemului de învăţământ ne arată că “şcoala
românească” a rămas doar un simbol. Investiţii scăzute,
salarii complet nemotivante pentru cadrele didactice, ceea
ce face ca România să fie singura țară din Uniunea Europeană unde există cadre didactice fără studii de specialitate,
unităţi de învăţământ din care lipsesc internetul, calculatoarele sau metodele moderne de predare, elevi direcţionaţi
greşit de programe şcolare învechite şi neadaptate cerinţelor
de pe piaţa muncii, clase suprapopulate în care accentul
este pus pe cantitatea şi nu pe calitatea actului educaţional,
o subfinanţare cronică menţinută an de an. Cea mai recentă
măsură a unui ministru al Educaţiei a fost reducerea a peste
4.600 de posturi din unităţile de învăţământ, în condiţiile în
care sistemul are un deficit foarte mare de personal didactic
auxiliar și nedidactic.
În consecinţă, nu putem spune decât că, în anul Centenarului, am rămas cu restanţe în faţa Educaţiei. Avem atât
de multe de recuperat, încât prin lipsa implicării sau prin
aplicarea unor politici greşite, ne vom confrunta, în curând
cu un sistem bolnav, care nu mai poate fi ajutat. Cei care au
de pierdut nu sunt doar colegii noştri, ci mai ales elevii.
După 100 de ani am putea să începem să învăţăm
lecţia, cea a responsabilităţii sociale, în care interesul binelui
comun trebuie să primeze. Dar pentru asta avem nevoie de
unitate şi de forţa solidarităţii. Cel mai bun parteneriat care
poate pune pe picioare un sistem aflat în mare suferinţă,
este cel între cadrele didactice, părinţi şi copii.
Apelul federaţiei noastre merge chiar către aceşti
parteneri reali: împreună putem aduce schimbarea în bine.
Altfel, vom intra în rotativa păguboasă a guvernărilor care au
avut doar scopul de a profita de oamenii care le-au oferit
încrederea.
După 100 de ani de la Marea Unire, trebuie să ne
reamintim ce înseamnă de fapt educaţia: şansa unei societăţi de a evolua, calea către prosperitate şi dezvoltare economică, ieşirea din sărăcie, accesul la un nivel crescut de
informaţii şi, mai presus de orice, construirea unui mecanism
prin care nu mai poţi fi devalorizat, pentru că un om educat,
este un om puternic, iar o ţară care se uită spre educaţie şi
investeşte în ea, e o ţară care are un viitor.
Simion HANCESCU, președinte FSLI

Promovarea disciplinelor S.T.E.M.
în învățământul preuniversitar
Un domeniu care a luat amploare în școlile din occident a început timid să se facă cunoscut și în școlile românești. Este vorba de domeniul S.T.E.M ( Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Așa cum se observă din denumire este un domeniu
interdisciplinar care aduce împreună materii ca matematică,
fizică, chimie. Biologie, cu elemente de inginerie. Ca și promotor al acestui nou domeniu și lector ESERO România
consider că este necesar ca în școala românească să își
facă loc interdisciplinaritatea.
În ultima perioada împreună cu ESERO România,
care este divizia pentru învâțământ a Agenției Spațiale Europene și a Agenției Spațiale Române am promovat diverse
concursuri la nivel național și internațional cum ar fi EXO-RO
sau CANSAT în care scopul final era construirea unui dispozitiv care să poată analiza, măsura și interpreta diverși
parametri fizico-chimici sau diverse fenomene naturale.
Aceste concursuri au fost primite cu bucurie de către elevi
care au considerat că în acest fel își pun în practică cunoștințele căpătate la orele de curs. Dacă la concursul EXO RO
scopul final era să se construiască un rover complex care să
poată explora o exoplanetă la CANSAT scopul este construirea unui minisatelit care să încapă într-o cutie de 330 ml
de Cola și care odată lansat de la o altitudine de 1500 de
metri să măsoare și să analizeze date trimițând la sol rezultate brute.

În fotografii sunt câteva realizări din cadrul concursurilor menționate, proiectate și executate de către elevi de
liceu și care exemplifică cel mai bine faptul că educația prin
S.T.E.M poate reprezenta o provocare continuă pentru elevi
și profesori.
Ing. Gabriel Anastasiu
Colegiul Național ”Dragoș Vodă” C-lung Moldovenesc

Sindicatul nostru a devenit o familie şi este o forță în
plan sindical, social, județean şi național
Dâcâ fâcem o ânâlizâ â evolutiei orgânizâtiei noâstre în context sindicâl, sociâl si politic, putem âfirmâ câ âm
pârcurs, începând din noiembrie 2012 o perioâdâ mârcâtâ
de numeroâse confruntâri si schimbâri în viâtâ politicâ, cu
promisiuni neonorâte fâtâ de sistemul învâtâmântului, fâpt
ce denotâ o lipsâ de omogenitâte si mâi âles o lipsâ de viziune coerentâ si unitârâ pentru reformâreâ întregului sistem.
Am învâtât sâ negociem, sâ diâlogâm sâ cunoâstem
mâi bine legislâtiâ câre guverneâzâ sistemul, âm învâtât sâ
cânâlizâm discutiile în Comisiile de diâlog sociâl de pe lângâ
Prefecturâ Șuceâvâ, în Consiliile de âdministrâtie âle ÎȘJ
Șuceâvâ, în Comisiile pâritâre de pe lângâ ÎȘJ Șuceâvâ, în
Consiliile de âdministrâtie âle unitâtilor scolâre, pentru â
gâsi solutionâri pozitive cu pârtenerii nostri sociâli.
Activitâteâ AȘÎ Șuceâvâ, s-â cânâlizât, începând din
2012, pentru recuperâreâ în instântâ â drepturilor de nâturâ sâlâriâlâ, âstfel, dintr-un totâl de 936 de dosâre âvând
1170 de termene de judecâtâ, un numâr de 834, âdicâ 89%,
âu fost solutionâte fâvorâbil, cu mentiuneâ câ numârul beneficiârilor âcestor âctiuni este cu mult mâi mâre decât numârul dosârelor întocmite. Numârul beneficiârilor âcestor
âctiuni este de âproximâtiv 9000.
Șpârtâchiâdâ Profesorilor – proiect âjuns lâ editiâ â
VÎÎ-â, ”10 pentru folclor!” – proiect âjuns lâ editiâ â ÎV-â,
fâptul câ âvem un Cenâclu literâr în câre âm lânsât douâ
volume âle colegilor nostri, profesori, ârâtâ si dimensiuneâ
sociâlâ si culturâlâ în câre ne-âm ângâjât sâ ne implicâm.
Din ânul 2012 si pânâ în prezent peste 3500 de
membri âi Aliântei Șindicâtelor din Învâtâmânt Șuceâvâ,
indiferent de nivelul sâlâriilor sâu de vechimeâ în sistemul
educâtionâl, s-âu bucurât, împreunâ cu fâmiliile lor, de ofertele promotionâle negociâte de sindicât, pentru concedii lâ
mâre sâu în stâtiuni bâlneoclimâterice, pentru odihnâ sâu
pentru refâcereâ câpâcitâtii de muncâ. Aliântâ Șindicâtelor
din Învâtâmânt Șuceâvâ âre pârteneriâte cu unitâti de câzâre din âceste stâtiuni, pentru câ oâmenii scolii sâ meârgâ în

Concursul Interjudețean de
Matematică cu participare
internațională
Matematica a prilejuit prietenilor săi momente de
emoție și bucurie la o nouă ediţie a Concursului de
Matematică“ Memorialul David Hrimiuc”, desfășurat în
perioada 2 - 4 noiembrie 2018 la Gura Humorului.
Organizatorii acestui concurs sunt Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Gura Humorului, împreună cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Suceava, Primăria oraşului Gura
Humorului, Societatea de Ştiinţe Matematice
Universitatea de Stat din Tiraspol – Facultatea de
Fizică şi Matematică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi –
Facultatea de Informatică, Asociaţia cultural – ştiinţifică
şi profesională „C.C.D.- Bucovina”. Profesorii de matematică de la Şcoala Nr. 1 Gura Humorului au hotărât
împreună cu reprezentanţii ISJ Suceava înfiinţarea
acestui concurs, motivaţi şi de ceea ce a reprezentat
domnul profesor David Hrimiuc pentru învăţământul
sucevean. Conceput în anul 2004 ca un concurs de
nivel judeţean, acesta a devenit internaţional, începând cu ediţia din 2012 prin participarea echipajelor
din Ucraina şi Republica Moldova. Din anul şcolar
2016 - 2017, preşedinte de onoare este conf. univ. dr.
Andrei Braicov de la Universitatea de Stat din Tiraspol
– Facultatea de Fizică şi Matematică, iar preşedinte al
concursului este conf. univ. dr. Lenuţa Alboaie de la
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Informatică. Vicepreşedinţi ai concursului au fost: prof. Marinela – Cristina Cimpoeşu – inspector şcolar al ISJ
Suceava, prof. Munteanu Eugen, prof. Ispăşoiu Dorel
– Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului; secretari:
prof. Fedorovici Petruţa şi Comişescu Maria – Ancuţa;
informatician: prof. Zofotă Ovidiu şi membri: prof. Sinocicu Senorica, prof. Rusu Eugenia, prof. Blaga Daniela
şi prof. Spinosu Dorina, iar din comisia de selectare a
subiectelor a făcut parte domnul profesor Duminică
Traian de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”
Cîmpulung Moldovenesc.
Concursul de anul acesta a fost onorat de prezența unei delegații din Republica Moldova formată din
5 profesori universitari, condusă de domnul academician Cioban Mitrofan.
La ediția a XV-a din acest an a concursului au
participat 287 de elevi de la clasele a III-a - a VIII-a,
reprezentând 38 de școli din 5 județe - Suceava,
Neamț, Iași, Bacău și Vaslui, dar și din Republica
Moldova, respectiv: Liceul Teoretic „Orizont” – Durleşti,
Chişinău - Republica Moldova, Şcoala Gimnazială Nr.
1 Gura Humorului, Şcoala Gimnazială „Teodor Balan”
Gura
Humorului,
Şcoala
Gimnazială
„Petru
Comarnescu” Gura Humorului, Şcoala Gimnazială
Păltinoasa, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Şcoala
Gimnazială Nr. 3 Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 4
Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava, Şcoala

concedii lâ preturi âvântâjoâse.
Dâr, cu toâte âcesteâ, trâim o perioâdâ de profunde
schimbâri în toâte plânurile vietii economice si sociâle. Resursâ umânâ din sistemul învâtâmântului se trânsformâ
mereu.

Punctul sensibil si critic pentru viitorul învâtâmântului suceveân, dâr si nâtionâl, vâ fi lipsâ câdrelor didâctice
câlificâte pentru discipline cum âr fi: mâtemâticâ, biologie,
fizicâ, chimie, silviculturâ, turism, servicii. Lipsâ unor mâsuri concrete si eficiente cu scopul de â âtrâge tineri în sistem, cu o sâlârizâre decentâ, vâ fâce sâ se âdânceâscâ crizâ
lâ încâdrâre pentru fiecâre unitâte scolârâ. În câz contrâr,
lucrurile vor merge din ce în ce mâi râu.
Mâi cred câ, este câzul sâ întelegem câ în sindicât nu
putem cere doâr de lâ guvernâre totul ci trebuie sâ ne âjutâm si între noi.
Am învățat că nimic nu se obține ușor, dar se poate
obține dacă există solidaritate. Dacă această calitate
umană s-ar regăsi în interiorul fiecăruia dintre noi, am
fi de neînvins!
Giani Leonte, Președinte ASI Suceava

Gimnazială
„Miron
Costin”
Suceava,
Şcoala
Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, Colegiul Naţional
„Ştefan cel Mare” Suceava, Şcoala Gimnazială
„Teodor Ştefanelli” Câmpulung Moldovenesc, Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială Nr.
2 Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei,
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Şcoala
Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni, Şcoala Gimnazială
„Al. I. Cuza” Fălticeni, Şcoala Gimnazială Nr. 1
Bogdăneşti, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Rădăuţi, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu"
Comăneşti – Bacău, Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”
Roman, Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman,
Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad,
Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi, Colegiul
Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi, Colegiul Naţional Iaşi,
Liceul de Informatică Iaşi, Şcoala Gimnazială Nr. 1
Târgu Ocna, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Târgu Ocna,
Colegiul Naţional „C. Negri” Târgu Ocna.

Concursul și-a propus ridicarea nivelului de
performanţă şcolară a elevilor, prin conştientizarea
necesităţii demersului individual de pregătire, formarea
spiritului competitiv al elevilor şi a disponibilităţii de a
lega relaţii de colaborare şi competiţie cu colegi din
alte şcoli, pe un domeniu didactic specific şi facilitarea
colaborării şi a schimbului de experienţă între
profesorii de matematică.
Toate aceste obiective fundamentează la nivel
formativ competenţele cheie: a învăţa să înveţi şi
capacitatea de a dezvolta şi aplica gândirea
matematică pentru rezolvarea diferitelor probleme,
accentul punându-se pe proces, activitate şi
cunoştinţe. În urma rezultatelor obținute de elevi, s-a
acordat un număr total de 28 de premii (8 premii I, 10
premii II și 11 premii III) și numeroase mențiuni.
Concurenții județului Suceava au avut rezultate
deosebit de frumoase, obținând 6 premii I, 6 premii II,
5 premii III și 89 de mențiuni.
Organizatorii concursului, prof. Munteanu Eugen și
prof. Ispășoiu Dorel, împreună cu sponsorii acestui
proiect și întregul colectiv didactic al școlii, s-au străduit să creeze o atmosferă corespunzătoare desfășurării
unei competiții cu adevărat remarcabile, de natură să
valorizeze potenţialul elevilor capabili de performanţă.
Felicitări tuturor participanţilor, profesori şi
elevi, deopotrivă!

3

Cerem autorităților să nu
mai încalce legislația în
vigoare şi să asigure
siguranța în şcoli
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
solicită autorităților să respecte Legea nr 35/2007,
completată cu Legea 29/2010, privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, lege care este în
acest moment încălcată în mod flagrant și grav! Ne
confruntăm cu un nou caz de violență puternică: o profesoară din cadrul Colegiului “Spiru Haret” din Ploiești
a fost înjunghiată de un fost elev, chiar în fața cancelariei. Trebuie să înțelegem cu toții că siguranța și securitatea în unitățile de învățământ trebuie să reprezinte, măcar acum, o prioritate pentru Guvern, Parlamentul României și autoritățile locale! Vă reamintim că, la
inițiativa federației noastre, a fost redactat un proiect
de act normativ privind asigurarea protecției cadrului
didactic în unitățile de învățământ. Dintr-un dezinteres
total al aleșilor, legea nu a ajuns în faza în care să fie
votată!
Cazul grav care s-a petrecut în incinta unei unități de învățământ din Ploiești ne arată cât de vulnerabile sunt școlile în acest moment în fața unor agresori.
Lipsa pazei din unitățile de învățământ a dus la această situație, care se poate repeta oriunde în țară, la orice nivel al structurii școlare. Cerem pe această cale,
ministrului Educației Naționale, dar și ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice o întâlnire
în cadrul căreia să identificăm cele mai bune măsuri
care pot fi aplicate la nivelul unităților de învățământ

din România. Totul, în contextul în care avem o lege
clară, care prevede faptul că:
„Siguranța în unitățile de învățământ se realizează sub coordonarea prefectului și este în responsabilitatea autorităților Administrației publice Locale, a
Inspectoratelor școlare, a Direcției Generale de Poliție
a Municipiului București sau a inspectoratelor județene
de poliție, a Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București ori a inspectoratelor județene de jandarmerie și a unităților școlare.” (Legea 29/2010)
Elevii, dar și angajații din școli sunt vulnerabili la
orice formă de violență. Faptul că oricine poate să pătrundă în incinta unei unități de învățământ, fără să fie
legitimat sau verificat în privința obiectelor care pot fi
folosite drept armă, ne îngrijorează și reprezintă o problemă deosebit de gravă, care trebuie rezolvată urgent. Un cadru didactic care își îndeplinește rolul de
“profesor de serviciu pe școală” nu poate să fie cel
care asigură securitatea persoanelor aflate în unitatea
de învățământ. Considerăm că pot fi identificate resursele necesare prin care toate școlile din România să
beneficieze de pază și protecție. Oare de ce fel de
semnal mai avem nevoie, pentru a lua o decizie concretă în această situație?
“Nu este prima dată când federația noastră solicită instituțiilor abilitate să aplice legislația în vigoare și
să acționeze împotriva combaterii acestor cazuri de
violență. Este deosebit de grav ce s-a întâmplat cu
colega noastră din Ploiești, iar acest pericol poate să
fie oriunde în țară, la nivelul oricărei unități de învățământ. Solicităm și de această dată o întâlnire cu membrii ai Guvernului României, ai autorităților locale, precum și ai părinților pentru a identifica cea mai bună
soluție. Nu vrem să transformăm școlile într-un loc
nesigur pentru colegii și elevii noștri. Totodată, parlamentarii României ar trebui să se sesizeze și să voteze în regim de urgență legea prin care am cerut protecție pentru personalul din învățământ în cadrul unitățior școlare”, a declarat preşedintele FSLI, Simion
Hancescu.

Liant între şcoală şi societate,
indinspensabil pentru formarea
personalității elevilor
Eficienţa educaţiei, în şcoala contemporană, depinde de gradul
în care se pregăteşte elevul pentru participarea la dezvoltarea de sine
pentru o cât mai facilă integrare socială.
Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central
spre rezolvarea problemelor educative. În perspectiva curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii
care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.
Profesorii de la Colegiul Tehnic
„Alexandru Ioan Cuza” Suceava iau mereu iniţiativa, asumându-şi responsabilităţile de rigoare, în
derularea unor proiecte educaționale care să stimuleze elevii implicând astfel parteneri importanți cum
ar fi Centrul Județean de Asistență Educațională,
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de muncă,
Clinica ALIAT, Direcția de Sănătate Publică, Asociația Iochebed, Facultatea de Inginerie Alimentară
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava etc.
Beneficiile derulării parteneriatelor instituţionale prin proiecte diverse sunt multiple. Acestea completează şi întregesc strategiile naţionale
privind asigurarea calităţii educaţiei; oferă o modalitate eficientă de abordare a educaţiei în secolul XXI; permit creşterea calităţii activităţilor de
învăţare desfăşurate cu elevii; cresc motivaţia elevilor pentru învăţare/
cunoaştere; permit cunoaşterea altor sisteme de învăţământ şi sporesc
formarea competenţelor de comunicare şi relaţionare.
Tinerii își construiesc drumul prin viață atât din punct de vedere
al siguranței personale cât și din punct de vedere al carierei. Standardele
de performanță au căpătat alte dimensiuni, prin urmare atât competențele
personale cât și abilitățile profesionale definesc tipologii umane noi. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriuzis. El se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea
dintre agenţii educaţionali. Acesta urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, urmărindu-se atingerea
unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală.
Dinamica socio-economică alertă, globalizarea au nevoie de
schimbare, de aceea ne-am propus spre prezentare două proiecte extrașcolare cu titluri aferente: ,,Europa de mâine, cetățean responsabil de azi”
coordonat de profesorii Laura Cazacu, Florentina Năsulea, Claudia Șandru și proiectul ,,Ai grijă de tine…Sănătatea –cel mai important briliant”
cadre didactice coordonatoare Laura Cazacu și Adina Jipa. Obiectivul
general al oricărei acţiuni de parteneriat trebuie să fie dezvoltarea unei
serii de categorii de conduite necesare în viață: curiozitate investigatoare,
originalitate şi independenţă în gândire şi acţiune, imaginaţie, fantezie,
perseverenţă.
Însă, apar brusc o multitudine de întrebări: ,,De ce are nevoie
un tânăr –cetățean al Europei pentru a rezista intemperiilor vieții?”. Iar
răspunsul vine, la fel, instantaneu: ....de responsabilitate civică, democrație europeană, perspectiva interculturalităţii în abordarea valorilor proprii, spirit de colaborare, toleranţă, altruism, unitate în diversitate, dar mai
ales de un stil de viață sănătos.
În fiecare an, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
urmăreşte să obțină recunoașterea importanței parteneriatului lor cu întreaga comunitate locală, prin relații directe si prin “noile educații”: educația civică, educația în spiritul inițiativei economice, educația ecologică,
educația în spiritul drepturilor omului, a combaterii violenței, educația în

Peste 50% dintre angajaţii din
educaţie cer dotarea şcolilor cu
materiale didactice şi mijloace
moderne de predare
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a realizat un
sondaj de opinie în rândul angajaților din sistemul de educație
privind situația în care se află în acest moment unitățile de învățământ din România. Lipsa materialelor didactice, precum și a mijloacelor moderne de predare, cum ar fi calculatoarele sau tablele
interactive, îngreunează activitatea dascălilor la catedră. Cel mai
grav este însă, faptul că sunt, în continuare, școli în care lipsesc

grupurile sanitare sau apa curentă. Potrivit acestui sondaj de opinie, 53% dintre repondenți cer Ministerului Educației Naționale să
investească bani în dotarea școlilor.
În cadrul acestui sondaj de opinie, angajații din mai multe
unități de învățământ au fost întrebați ce dotări lipsesc școlilor în
care își desfășoară activitatea. 48% au declarat că lipsesc mijloacele moderne de predare, printre care calculatoarele și conexiunea

spiritul valorilor europene și al dialogului cultural European, etc. Colegiul
se implică activ prin diverse modalități posibile, în atragerea elevilor și a
părinților deopotrivă, în activități laborioase extrașcolare menite - să antreneze tinerii într-un exercițiu de analiză critică a vieții comunităților lor și de
identificare a problemelor care apar, propunându-se spre soluționare o
serie de obiective vizate în cadrul parteneriatelor școlare:
•
să promoveze modele pozitive de atitudini și comportamente prin
valorizarea experiențelor individuale;
•
să dezvolte abilități și competențe necesare unui cetățean responsabil implicat în viața comunității;
•
să conștientizeze că sănătatea se află în mâinile fiecăruia;
•
să adopte în fiecare zi relații sociale bazate pe afecţiune şi solidaritate față de cei din jur;
•
să subordoneze demersurilor celor cinci piloni ai învăţării: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să munceşti în echipă, a
învăţa să fii tu însuți, a învăţa să te transformi pe tine pentru a
schimba societatea.

În perioada septembrie -noiembrie 2018, s-au desfășurat activitățile
dintr-o primă etapă a proiectului, cum ar fi:
1) „Drum spre Europa- cariera mea” susținută de inspector superior
d-na Anca Capverde -specialist AJOFM,;
2) „Probleme ale lumii contemporane” partea I invitat special psiholog Loredana Balan de la Clinica ALIAT;
3) „1 Noiembrie - Ziua internațională a alimentației vegane” susținută
de d-na Mihaela Gafițescu .
Proiectul de parteneriat, formă modernă şi complexă de învăţare-evaluare, se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor
– individual, pe perechi, pe grupe, frontal – grupele participante devenind
o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria formare,
cât şi la procesul de învăţare colectiv. Copiii află soluţiile problemelor prin:
formularea şi rezolvarea întrebărilor; dezbateri de idei; proiectarea de
planuri sau experimente; comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora;
adresarea de noi întrebări; crearea de produse noi; extragerea concluziilor; formularea de predicţii. Scopul acestor demersuri didactice, concretizat într-o manieră creativă (cumularea strategiilor folosite la clasă cu activitățile extracurriculare) a fost de a corela teoria cu practica pentru a-i
determina pe elevi să participe la actul selectării informațiilor din fragmente de viață, prin participare directă mediată de proiecte, prin activități concrete, stimulându-i în procesul de autoînvățare prelungit pe tot parcursul
vieții, motivându-i și dezvoltându-le deprinderi creative/creatoare.
Parteneriatul educaţional trebuie privit ca un factor pozitiv care
vine în sprijinul dezvoltării instituţiei, presupune participarea activă a tuturor celor implicaţi şi constituie în acelaşi timp un punct forte în vederea
stabilirii unei interacţiuni constructive între partenerii implicaţi, motivaţia
fiind integrarea colegiului în mediul comunitar şi participarea activă la
formarea viitorilor adulţi.
Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” prin acțiunile sale, prin strategiile
de popularizare și îmbogățire a imaginii, a reușit prin parteneriatul educațional să-și merite titlul de O ȘCOALĂ PRIMITOARE, O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ!”
prof ing. Beatrice Liliana FILIPIUC, prof Claudia Elena ȘANDRU
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava

la internet, tablele interactive, videoproiectoarele sau imprimantele. 43% dintre răspunsuri indică lipsa materialelor didactice. 30%
dintre repondenți vorbesc despre lipsa sălilor de sport, iar 15% sau plâns de lipsa laboratoarelor sau a bibliotecilor. Mulți dintre
colegii care au participat la acest sondaj de opinie au indicat chiar
toate aceste lipsuri.
În privința acestor lipsuri din unitățile de învățământ, aprecierile au fost diferite de la o școală la alta, în funcție de mediul
rural-urban sau de finanțarea de care beneficiază școala respectivă. Redăm câteva dintre răspunsurile colegilor noștri: “Lipsesc
materialele de curățenie și de igienizare”, “Lipsește mobilierul
special pentru centrele de activitate”, “Nu avem xerox”, “Nu avem
materiale didactice necesare desfășurării activităților. Toate sunt
cumpărate de educatoarele din grădiniță”, “Nu avem calculatoare
noi și lipsesc toaletele în interiorul școlii”, “Nu avem încălzire centrală”, “Lipsește o magazie pentru materiale”, “Nu avem apă curentă și nici grupuri sanitare”. Acestea sunt doar o parte dintre
exemplele date de colegii noștri.
O altă întrebare a făcut referire la așteptările cadrelor
didactice în privința investițiilor pe care Ministerul Educației Naționale ar trebui să le facă. Astfel, 53% dintre repondenți au spus că
ar trebui făcute investiții în materialele didactice, precum și în
dotarea unităților de învățământ, 42% dintre angajați au spus că și
-ar dori ca MEN să acorde bani pentru cursurile de perfecționare a
cadrelor didactice, 14% dintre răspunsuri au indicat necesitatea
manualelor școlare, iar 5% așteaptă ca MEN să investească mai
mult în calitatea oamenilor din sistem și în remunerarea acestora.
Sondajul a fost realizat în perioada 3 – 23 mai 2018, atât în
mediul online, cât și prin aplicarea unor chestionare direct în unitățile de învățământ. În total, la sondaj au participat 5.628 de angajați din sistemul de educație: personal didactic, didactic auxiliar
și nedidactic. La acest sondaj au răspuns angajați din educație din:
Arad, Bacău, Bihor, Călărași, Constanța, Cluj, Galați, Harghita, Iași,
Suceava și Vrancea.
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Cazul Liderului de Sindicat, VIRGIL SAHLEANU
Virgil Sahleanu s-a născut la 19.01.1946 în comuna Cacica, sat Pârteștii de Sus, județul Suceava.
În
1969
âbsolvâ
Înstitutul
Politehnic
(Universitâteâ Tehnicâ) Îâsi, Fâcultâteâ Mecânicâ si Motoâre Termice. Șe ângâjeâzâ inginer lâ Uzinâ Mecânicâ
Șuceâvâ. Dupâ 15 âni se trânsferâ lâ Întreprindereâ Metâlurgicâ Îâsi, viitoâreâ Tepro Îâsi.
Pânâ în 1989 Întreprindereâ Metâlurgicâ Îâsi vindeâ produsele în peste 50 de târi, âveâ âproximâtiv 7000
sâlâriâti, un întreg cârtier construit pentru sâlâriâtii întreprinderii, erâ cel mâi mâre producâtor de produse
lâminâte si tevi din Europâ, în rezumât întreprindere
foârte profitâbilâ.

În 1977-1998 se âccelereâzâ âctiuneâ de fâlimentâre â întreprinderii dejâ „bolnâvâ”. Dâcâ în noiembrie 1998 Ș.C. Tepro Ș.A. încâ mâi erâ cât de cât profitâbilâ, în octombrie 1999 erâ în conditii grâve. Consecintâ â
fâlimentârii voite în contextul de âtunci, pentru â o ieftini, s-âu produs conflicte între conducere si sâlâriâti.
În 1997 încep demersurile pentru privâtizâre;
singurul ofertânt â fost Asociâtiâ Privât Tepro Îâsi
(Asociâtiâ sâlâriâtilor detinâtori âi âctiunilor Tepro Îâsi
primite prin progrâmul de privâtizâre în mâsâ) este respins desi îndeplineâ conditiile.
În 1998 omul de âfâceri ceh, ing. dr. Zdemek Zemek începe demersurile pentru cumpârâreâ întreprinderii prin intermediul polonezului Frântisek Priplâtâ, âutorizât prin procurâ, proprietârul fâbricii de prelucrâre â
lemnului Ș.C. MOVAȘ Ș.A. Vâslui. Licitâtiâ din 17 iunie
1998 este âmânâtâ desi Asociâtiâ Privât Tepro îndeplineâ toâte conditiile de âdjudecâre â licitâtiei. Lâ nouâ
licitâtie din 28 iunie 1998 se prezintâ âceeâsi ofertânti
iâr lâ orâ 12 se ânuntâ câstigâtoâre Asociâtiâ Privât Tepro. Comisiâ se retrâge pentru â redâctâ procesul verbâl
ânuntând câ se vâ întoârce lâ orâ 14. Șe întoârce cu 4 ore
întârziere, în procesul verbâl fiind trecutâ câstigâtoâre
Zelerzâni Veseli (Fierârii veseli), firmâ cehului Zdemek,
reprezentât de Frântisek Priplâtâ, urmâre â schimbârii
„pe loc” â conditiilor de cumpârâre si â unor promisiuni
investitionâle. În âcelâsi timp pârteâ românâ impune
niste conditii formâle, unâ fiind gârântâreâ pentru âproximâtiv jumâtâte din sumâ promisâ pentru investitii cu
bilete de ordin dovedite mâi târziu de ing. Virgil Șâhleânu, în 2000, câ fiind fâlse.
Urmeâzâ fâlimentâreâ âccelerâtâ â firmei câre
âre consecintâ distrugeri de sectii, instâlâtii vândute lâ
fier vechi, câpusâri, ânihilâreâ pietei de desfâcere proprii
în fâvoâreâ celei cehe, disponibilizâri mâsive, deci conflicte între mânâgeri si sâlâriâti. Printre sâlâriâti cu puncte de vedere clâre, recunoscut câ incoruptibil, în generâl
nemultumiti, â fost si ing. Virgil Șâhleânu. Câ urmâre continuâ represâliile âtât împotrivâ lui cât si â celor solidâri
cu muncitorimeâ revoltâtâ.
Pe 12.02.1999 se confirmâ concediereâ suplimentârâ â încâ 1278 sâlâriâti. Conducereâ sindicâlâ este
contestâtâ zgomotos, âcuzâtâ de complicitâte cu conducereâ si ârtizânii fâlimentârii întreprinderii. Este âles ing.
V. Șâhleânu câ lider sindicâl, în entuziâsmul pârticipântilor. Câ represâlii este destituit din functiâ de inginer sef,
âjungându-se chiâr lâ desfâcereâ contrâctului de muncâ.
Toâte âceste represâlii âu fost ânulâte prin instânte jude-

câtoresti dâr necorectâte de proprietâri.
Câvâlcâdâ âctiunilor sindicâle si â represâliilor
se dezlântuie. În instântâ sunt câstigâte toâte procesele,
disponibilizâtii trebuiâu reîncâdrâti si sâ -si primeâscâ
drepturile. Între timp, liderul sindicâl cu unii colegi sindicâlisti, nu numâi câ recupereâzâ în instântâ drepturile
sâlâriâtilor dâr âflâ cu dovezi, despre contextul corupt în
câre s-â fâcut privâtizâreâ, demonstreâzâ fâlsul biletelor
lâ ordin, fâlsitâteâ promisiunilor de investitii, â dedesubturilor dubioâse âle privâtizârii ce fâceâu trimitere lâ
cele mâi înâlte nivele. În consecintâ, pânâ lâ înâlte nivele
s-â pus problemâ „cum scâpâm de Șâhleânu” âdulât nu
numâi de sindicâlistii de lâ Tepro Îâsi.
În âctiunile sindicâle ântreneâzâ politic unii deputâti si senâtori ieseni pentru o rezolvâre fâvorâbilâ nu numâi oâmenilor ci si
României. Formâl sâu din convingere
âcestiâ s-âu mobilizât cu probleme sindicâle dâr ârogântâ F.P.Ș.-ului de âtunci
(Fondul Proprietâtii de Ștât) â râmâs
surdâ „pe înâlte culmi” iâr dosârul de lâ
Șectiâ Anticoruptie â fost plimbât prin
13 birouri, ultimul fiind lâ Pârchetul de
pe lângâ Curteâ de Apel Îâsi dupâ 3 sâptâmâni de lâ âsâsinât. Tot în instântâ s-â
judecât nulitâteâ contrâctului de privâtizâre.
În dificultâte erâ si problemâ pâzei. Pe 10.08.2000 s-âu desfâsurât negocieri între F.P.Ș.,
Zdenek Zemek si colâborâtorii, prilej cu câre s-â pus si
problemâ liderului sindicâl Șâhleânu cu câre „trebuie
fâcut cevâ”. De âltfel pânâ lâ nivele înâlte se puneâ problemâ „sâ scâpâm de el”. Cu âcest prilej, lâ hotelul Hilton
Bucuresti, se negociâzâ cu Câtâlin Ciubotâru, seful firmei
de pâzâ si protectie PROTECT Ș.R.L. Vâslui. Î s-â promis
un contrâct de 400 milioâne lei pe lunâ, contrâct de pâzâ
si 5% comision. Ulterior crimâ â fost negociâtâ pentru
5000 dolâri dâr s-âu oprit lâ 3000 dolâri.
Începe urmârireâ „pâs cu pâs” â liderului sindicâl, sârcinâ trânsferâtâ de sef sâlâriâtilor firmei, Vârtolomei, Șpumâ si Bâhnâ. Delegât pentru violente â fost Bâhnâ câruiâ i s-âu promis 20 milioâne lei pentru âctiune.
Acestâ lâ rândul lui, â negociât pentru 2 milioâne complicitâteâ prietenului lui, Tofân nu demult eliberât din închisoâre.
Pentru câ âcestiâ âmânâu âctiuneâ, presiuneâ
descendentâ lâ diferite nivele, promisiuneâ câ „totul este
ârânjât”, îi fâce pe cei doi, Bâhnâ si Tofân sâ treâcâ lâ âctiune si pe 7 septembrie 2000 dimineâtâ, cu mâi multe
lovituri de cutit „câsâpesc” liderul sindicâl Șâhleânu, în
holul blocului în câre locuiâ. Liderul plecâ lâ Pâlâtul de
Justitie pentru un proces, âveâ în âceeâsi zi întâlnire cu
un âvocât celebru âtunci, âvocât implicât politic. În âgendâ diplomât âveâ documente iâr în minte detinâtor â
unor dedesubturi secrete câre nu trebuiâu cunoscute
public dupâ opiniâ celor implicâti în ântâmâreâ crimei.
Pânâ âtunci încercârile de intimidâre prin âmenintâre cu
cutitul, cu âccident rutier, cu ârestul, cu sânctiuni profesionâle nu âu învins vointâ sindicâlistilor exprimâtâ prin
liderul lor. Șindicâtele âu devenit EROÎCE.
Contextul politic si sociâl erâ în crizâ, în industrie încâ mâi erâu multe sindicâte puternice, legeâ încâ
nu le îngrâdiserâ âctiunile, muncitorimeâ numeroâsâ cu
puternic simt pâtriotic, puternic âfectâtâ de distrugereâ
zestrei industriâle lâ constructiâ câreiâ pârticipâserâ
direct. Nesigurântâ zilei de mâine generâ conflicte câlmâte, mâi târziu, de migrâtiâ în occident.
Ziuâ de 7 septembrie este reprezentâtivâ pentru
âctiuneâ sindicâlâ mârcâtâ de sâcrificiu, âsâsinât considerât âstfel prin constientizâreâ âdversitâtilor, â solidâritâtii si devotâmentului sindicâlistilor.
În POPOR râsunetul â fost uriâs!

Ziua de 7 septembrie merită să fie
„Ziua SINDICALISMULUI” făcând
abstracție de omul Sahleanu Virgil!

Beneficii materiale
oferite membrilor de
sindicat
Conferintâ Judeteânâ â Aliântei Șindicâtelor din Învâtâmânt Șuceâvâ, întrunitâ în dâtâ
de 14 iunie 2018, â stâbilit cuântumul cotizâtiei pentru fiecâre membru de sindicât lâ vâloâreâ de 0,7% din venitul brut realizat, începând cu lunâ iunie 2018.
Din âceâstâ sumâ, ASI Suceava se angajează să acopere plata poliței de asigurare de viață și accidente, oferitâ de Metropolitân Life. Gâmâ evenimentelor neprevâzute âsigurâte vâ fi extinsâ, în âceleâsi conditii finânciâre, începând cu lunâ âprilie 2019. Prâctic,
âvem în vedere sâ âsigurâm si evenimentele cu
urmâri de frâcturi si ârsuri.

Cuântumul âjutoârelor mâteriâle prevâzute lâ Art. 12, pct. â) din Ștâtutul AȘÎ Șuceâvâ
râmân neschimbâte, pentru ânul 2019, âstfel:
20% din cotizația anuală poate fi folosită
pentru diferite activități la grupa sindicală;
• 400 lei în cazul decesului unei rude de
gradul I;
• 200 lei la căsătorie;
• 350 lei la naștere;
• 500 lei la pensionare pentru o perioadă
de cotizare de minim 10 ani;
• O sumă de bani, acordată anual și aprobată de Biroul Executiv, pentru rezultate
profesionale excepționale;
• Maxim 1500 lei în cazul ajutoarelor excepționale.
Plâtâ âjutoârelor se fâce în urmâ completârii cererii tip, însotitâ de copiile după CI,
documentele justificative si fluturașul de
salariu.
•

Pentru eficiență, operativitate și
transparență, documentele pot fi trimise pe
âdresâ de e-mâil âsis@suceâvâsji.ro. Solicitantul trebuie să completeze, în cererea tip,
contul bancar în care dorește să i se vireze
suma și numărul de telefon pentru a fi informat de efectuarea plății.
Șemnâturâ liderului grupei sindicâle si
âvizul presedintelui de filiâlâ, âtestâ câlitâteâ
de membru âl Aliântei Șindicâtelor din Învâtâmânt Șuceâvâ.
Mai uniți ca niciodată!
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