Ore de dirigenţie şi consiliere eliminate din programa şcolară
Vineri, 06 Martie 2009 10:56 -

Învăţământul românesc se află din nou pe un butoi cu pulbere, în urma noilor reglementări
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ, emise de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării. Dascălii sunt profund nemulţumiţi de noile prevederi, pe care le consideră
absurde.

Printre modificările aduse se află eliminarea orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie) la
clasele a IX-a şi a XI-a şi restrângerea numărului de ore prevăzut pentru limbile străine,
informatică şi altele.
Este de-a dreptul şocantă viziunea ministerului asupra viitorului învăţământului atâta timp cât se
crede că o clasă poate să funcţioneze fără diriginte. Această măsură nu poate duce decât la
haos în şcoli, creşterea delincvenţei, a abandonului şcolar, lipsa de sprijin în ce priveşte
orientarea profesională şi lipsa consilierii.
Sindicatul este nemulţumit de aceste schimbări şi acuză ministerul de lipsă de respect.
"Ministerul a făcut planul-cadru pe picior de fugă, iar noi, azi, am cerut în comisia paritară să fie
rediscutat. Nu am fost consultaţi deloc. Nu s-a ţinut seama de nevoile reale ale şcolii. S-au
apucat ei de nebuni să facă planul într-o zi. Dacă nu se va lua nicio măsură, negreşit vom
recurge la forme de protest", Liviu Pop, secretar general FSLI

• O decizie paradoxală

Unii profesori şi directori de licee consideră măsurile absurde. "Nu mi se pare corect ca la
clasele a IX-a şi a XI-a să nu existe ore de consiliere şi orientare. În primul rând, pentru că toate
clasele au nevoie de un profesor îndrumător care să menţină legătura cu familia, să
urmărească evoluţia elevilor şi să îi îndrume în devenirea lor. Nu este o decizie înţeleaptă din
partea ministerului, în special în momentul în care tot mai mulţi tineri sunt tentaţi să o apuce pe
o direcţie greşită în viaţă. Nici reducerea orelor de tehnologia informaţiei nu mi se pare o decizie
bună, iar cea mai proastă este cea de reducere a orelor de educaţie fizică. Chiar reprezentanţi
ai ministerului constatau cu îngrijorare că avem în şcoli o generaţie «fast-food» şi tot ei afirmau
că există mulţi tineri obezi, diabetici şi cu boli de inimă din pricina sedentarismului. Deci, mi se
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pare paradoxală decizia de a reduce orele de sport", a declarat C.A., director educativ Liceul
Tehnologic.

"Măsurile luate sunt nişte aberaţii care nu au nicio logică. Sunt concepute de oameni paraleli cu
procesul instructiv-educativ, care nu au nicio viziune în privinţa viitorului elevilor şi, implicit, a
viitorului ţării. Pe motivul economiilor, se dă frâu liber risipei, mediocrităţii, amatorismului, mai
precis se face economie la tărâţe şi se risipeşte grâul, iar dascălilor li se cer sacrificii, şi de
multe ori imposibilul - să facem din «rahat» aur. Pe lângă faptul că suntem umiliţi şi aşteptăm ca
milogii de la stat ceea ce merităm, în curând poate ni se va cere să aducem şi bani de-acasă.
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