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Asociaţiile de părinţi cer Ministerului Educaţiei:

Un român erou la Londra
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...de recuperat din anii anteriori. Chiar şi aşa, îmi e tare
frică de examen.(...) Încă nu
ştiu ce o sa fac după bacalaureat, vreau să scap de el şi după
aia văd. Nu ştiu ce facultate
să fac, mă gândesc să plec în
străinătate la părinţii mei”, a
declarat Andrei, în vârstă de
18 ani.
Mulţi liceeni încep pregătirile chiar mai devreme de clasa
a XII-a, în special cei care se
pregătesc pentru admiterea la
facultăţi. În acest sens, părinţii
plătesc, în medie, între 800 şi
1.000 de lei lunar pentru aceste
ore suplimentare. O şedinţă de
două ore costă în jur de 80 de
lei.
„Eu fac meditaţii din clasa
XI la biologie şi chimie, mă
pregătesc pentru medicină.
Pentru bacalaureat învăţ singură pentru că asta este ultima mea grijă. Am emoţii mari
pentru examenul de admitere
şi încerc să îmi canalizez energia doar pentru lucrul ăsta.
Am făcut pregătire la chimie
cu profesorul de la clasă, dar
anul acesta m-am mutat la altcineva. Motivul a fost că mă
simţeam eu foarte inconfortabil la ore şi teste pentru că toată clasa ştia că fac meditaţii cu
profesorul. El a fost înţelegător
şi nu mi-a dat note mici aşa
cum fac alţi profesori pentru
că nu mai faci pregătire cu ei”,
a povestit Eliza, 18 ani.
Asociaţiile de părinţi încearcă să modiﬁce practica aceasta, prin care elevii sunt nevoiţi
să facă meditaţii cu dascălul de
la clasă. De altfel, părinţii pot
avea şi surprize neplăcute din
partea profesorului respectiv,
aşa cum este cazul unei femei
din Bucureşti, care şi-a dat băiatul la pregătire la matematică.

Ambasadorul României în Marea Britanie, Dan Mihalache a declarat că va discuta
azi cu Florin Morariu, românul devenit erou
în urma atentatului de la London Bridge,
și cu autoritățile londoneze pentru a găsi o
formă de protecție de care să poată beneﬁcia
românul.

Interzis la meditaţii

„Avem un caz acum, în Bucureşti, nu am acordul mămicii să îi dau numele, în care
un profesor de matematică a
meditat un elev, într-adevăr,
notele sunt mici. Mămica respectivă a vorbit cu profesorul şi i-a spus să stea liniştită
că elevul va trece clasa şi spre
surprinderea ei, acum copilul a
rămas corigent şi nu va intra în
evaluarea naţională. Mai mult,
i-a plătit profesorului două şedinţe în avans, o şedinţă costă
70 de lei, nu e deloc ieftin şi
nu a primit banii înapoi”, a declarat, pentru Mediafax, Iulian
Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de
Părinţi.
Părinţii spun că au trimis
nenumărate solicitări către ministerul Educaţiei pentru eliminarea acestei practici.
„Copiii au nevoie de meditaţie. Susţin aceste meditaţii,
atâta timp cât profesorul le
face într-un mod legal şi nu
susţin meditaţiile cu profesorul
de la clasă. Am trimis adrese
numeroase către minister (Ministerul Educaţiei- nr). Avem
şi codul de etică al profesorului

care ar trebui să apară la începutul anului şcolar 2017-2018
şi ministerul a spus că şi-l asumă. Eu am făcut acolo o adresă
pentru că există o hotărâre de
Guvern unde se spune clar că
sunt interzise meditaţiile cu
propriul profesor. Nu sunt de
acord cu lucrul ăsta pentru că
sub o formă sau alta, părintele îşi plăteşte nota copilului şi
la evaluarea naţională sau la
bacalaureat va avea o surpriză
mare şi îşi va da seama că nota
de la clasă nu reﬂectă valoarea
copilului”, a adăugat Iulian
Cristache.
De altfel, multe cadre didactice susţin că aceste meditaţii
ar trebui să ﬁe eliminate şi că
au devenit mai mult o modă
decât o necesitate.
„Există posibilitatea de a-l
supraaprecia nemeritat, dându-i note pe care nu le merită.
Poate unii chiar merită, dar
există această suspiciune că
n-a luat nota pe merit pentru
că face pregătire cu profesorul
de la clasă. Ceea ce este absolut nedeontologic, ar trebui
sancţionaţi aspru. Mie mi-ar

Propus pentru
decorare

plăcea să nu mai avem deloc
meditaţii, dar măcar am putea
să reducem numărul lor pentru
că ce este acum în România e
de neconceput. Oamenii nu au
bani să îşi cumpere de mâncare, dar investesc săracii în
pregătirea copiilor pentru că
este o modă. Dacă nu ai meditat copilul, nu îţi ia examenele.
În multe cazuri, rolul lor este
unul beneﬁc pentru că sunt copii care, efectiv, pun mai multă
bază pe meditaţii decât pe orele de la şcoală. Acolo sunt mulţi în clasă, un singur profesor
şi în 50 de minute nu apucă să
înveţe toate lucrurile”, a explicat, Anton Hadăr, preşedintele
sindicatului Alma Mater.
Pe 19 iunie, elevii de clasa
a VIII-a susţin proba scrisă la
limba română la evaluarea naţională, urmată pe 21 iunie, de
cea la matematică.
Iar pentru colegii lor mai
mari de la clasa a XII-a, bacalaureatul va începe marţi, 6
iunie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba română.
 Oana DESPA
(Mediafax)
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Ce dacă n-are experienţă! Unii spun despre ea că ar ﬁ de o „tulburătoare frumuseţe”.
Deci o recomandă „vocea şi talentul”... mamei. * Ghiţă vrea să fugă în Emiratele Arabe
Unite. Mai bine-n pustie, decât la puşcărie. *
Inimă mare, Dragnea l-a invitat pe Valeriu
Zgonea, cel care anul trecut îi cerea capul şi
conducerea PSD, la un meci de rugby. Cică
preşedintele PSD ştie despre fostul său coleg de partid că „nu munceşte nicăieri” şi ar
dori să îl ajute. Da’ ce, Valeriu Zerro nu se
poate întoarce la tavă?! Încă o dovadă că,
fără propte politice, ştabii de ieri şi de azi nu
sunt buni de nimic. * Cataramă, „candidatul de dreapta”, singurul, după cum spune
el, pentru preşedinţia PNL nu se lasă. Cică,
după unele sondaje, ar avea deja mai multe
voturi decât Buşoi. Asta, în sine, nu-i nicio
performanţă. Dar să pretinzi, după ce „înainte” ai lucrat în comerţul exterior, că n-ai
avut nicio legătură cu „organele”, asta da
minciună! * Dacă toţi cei care conduc ţara
asta beţi ar ﬁ băgaţi la puşcărie, sigur ne-ar
merge mai bine. Pentru că a condus beat, un
biet secretar de stat de la Mediu a încasat un
an şi jumătate. Evident, cu suspendare. Deci,
nu avem nicio scăpare! * Arafat şi Bodog,
şeful de la Situaţii de Urgenţă şi ministrul
Sănătăţii, se ceartă pe o achiziţie de 282 de
milioane de euro. Cum se termină povestea?
Simplu, prin remanierea lui Bodog. Cum altfel? Că doar Arafat s-a eternizat. * Iohannis

s-a declarat nemulţumit de proiectul noii legi
a salarizării. Ministrul Muncii, Olguţa Gavrilescu, n-a întârziat să-i dea replica. Sec,
l-a lovit pe preşedinte cu cuvintele pe care
chiar el le-a făcut celebre: „Ghinion”. Până
una alta, şeful statului a spus că şi-ar dori ca
PSD să îşi asume răspunderea pentru acest
proiect legislativ. OK. Şi domnia sa semnează ori ba? Aşa-i la noi, dacă iese bine, toţi se
înghesuie să smulgă măcar o frunzuliţă de
laur. Dacă iese prost, niciunul, prin preajmă,
nici măcar n-a fost. * Fiindcă vacanţa bate
la uşă şi în turismul românesc toate merg ca
pe roate, ministrul de resort n-a găsit altceva
mai bun de făcut decât să schimbe brandul
de ţară. Frunza Elenei Udrea s-a cam pleoştit, Dracula e un brand de care românii se
apără cu usturoi şi tămâie, aşa că oaia are
toate şansele să devină noua noastră imagine
în lume. De parcă ar ﬁ lipsit de la lecţia cu
pricina sau n-a înţeles despre ce este vorba,
ministrul Mircea Dobre zice că imaginea turistică a României se va construi pe legenda
„Mioriţei”. Adevărul e că are şi el partea lui
de dreptate. La halul în care au ajuns unele
staţiuni, o altă atitudine decât cea a ciobanului mioritic este total deplasată. * Sigur
că au sărit unii ca Becali sau Daea, de la
Agricultură, să apere noul simbol naţional.
Ministrul a zis că oaia ar ﬁ „o statuie vie”.
Animal stupid, popor pe măsură. În paradisul comuniştilor, Brucan ţopăie şi behăie
de încântare. A avut dreptate. * Partidul lu’

„Am
discutat cu
domnul Florin
Morariu la
telefon. Mâine
domnia sa va
ﬁ la ambasadă
pentru a stabili, împreună
cu acei colegi
care se ocupă
de problemele
de securitate
cum putem
organiza împreună cu partenerii noștri din
Marea Britanie, un anumit tip de securitate
pentru domnia sa”, a declarat pentru Mediafax
ambasadorul României în Marea Britanie Dan
Mihalache.
„I-am mulțumit în numele statului român
pentru gestul deosebit pe care l-a făcut. Cred
că acel gest așează într-o altă lumină felul
în care comunitatea românească din Marea
Britanie se raportează la oamenii din Marea
Britanie”, a mai spus Mihalache.
Acesta spune că se gândește să ceară președintelui Klaus Iohannis să îi acorde lui Florin
Morariu o decorație a statului român pentru
gestul său.
Românul, care munceşte în Marea Britanie,
a postat pe pagina sa de Facebook un ﬁlmuleţ
din timpul atacurilor din noaptea de sâmbătă
spre duminică din Londra. Bărbatul spune cum
a lovit un terorist şi îi cere unui coleg de la restaurant să îi aducă făcăleţul de sub masă, ﬁind
pregătit să lupte cu teroriştii. Bărbatul originar
din Iaşi a aruncat cu o ladă înspre un terorist,
pe unul lovindu-l în cap. Apoi a adăpostit 20
de persoane care fugeau din calea atacatorilor.
Mai mult, acesta a ieşit pe stradă şi a început
să-i urmărească cu telefonul mobil pe terorişti,
până când a fost avertizat de un poliţist să
se retragă, existând pericolul ca atacatorii să
folosească grenade. 

ăla micu’, cum cică i se mai spune lui Daniel
Constantin, prinde ceva cheag. Organizaţia
de tineret a muribundului PRU şi fostul deputat Mihai Sturzu s-au alăturat noului proiect politic. Ce paradox, să faci un partid nou
numai cu foşti! * Noul partid a fost lansat pe
acoperişul unui hotel bucureştean. Măcar o
dată să ﬁe şi ei la înălţime. „Zburaţi, şoimi
ai patriei!”. * Pentru a mia oară, fostul secretar-general al Guvernului Năstase, deputatul
PSD Eugen Bejenariu scapă de mâna lungă,
dar tot mai tremurătoare a DNA. După ce
procurorii l-au aşteptat şase luni la cotitură,
pentru că atât i-a trebuit Camerei să pună pe
ordinea de zi votul privind îngăduirea trimiterii în judecată, deputaţii au ţinut să dovedească încă o dată că, dacă majoritatea lor
vor, ei pot ﬁ mai presus de lege. * PSD (mai)
taie două din promisiunile făcute în campanie. TVA-ul zero pentru publicitate şi desﬁinţarea birului pentru tranzacţiile imobiliare
nu se mai aplică. Logica e deja consacrată.
Se ia din puţinul care mai mişcă în economie şi se bagă la... salarii. „Dar până când,
tovarăşi, până când”?! * Robert Turcescu îl
acuză pe preşedintele Comisiei pentru supravegherea activităţii SRI, Adrian Ţuţuianu,
că ar ﬁ oﬁţer acoperit. O dispută între colegi,
adică. Deci nu sunt motive să nu-l credem pe
fostul acoperit. Probabil se ştiu de la „bază”.
* 400.000 de euro costă noile camere de ﬁlmat, HD, ce urmează a ﬁ instalate la Camera
Deputaţilor. De ce oare? După cât lucrează

şi la ce audienţe înregistrează aleşii, echipamentul alb-negru al Televiziunii Române
din vremea lui Ceauşescu era destul de bun.
* Altu’! Eduard Popică, ginerele, de numai
31 de ani, al unui mahăr pesedist din Vaslui
a fost uns prefect. Ce dacă nu are nicio experienţă în administraţie sau în vreo funcţie
publică? E destul că, după cum spun surse
locale, nici pe la slujba avută anterior la Judeţ
nu dădea decât dacă era convocat telefonic,
de cele mai multe ori ca să îşi ridice salariul.
În schimb, Popică-Ginerică are un palmares
demn de o agenţie de turism. E clar, Vasluiul se va relansa ca destinaţie trendy. Noul
său brand ar putea ﬁ oaia beată. * USR nu
se poate lămuri; este pentru familia tradiţională sau ar da drepturi „europene” şi altor...
tendinţe. Până una alta, în ceea ce-i priveşte
pe userişti, s-ar putea să avem de-a face cu o
familie destrămată. Învins la vot, în forul de
conducere al partidului, Nicuşor Dan a demisionat din funcţia de preşedinte al USR.
Cică ar pleca, cică s-ar putea întoarce... Dar
se închide jocul, dacă vine Cioloş ca să-i ia
locul. * Rise Project a publicat nişte stenograme din care reiese că, în focul manifestaţiilor de astă iarnă, împotriva Ordonanţei 13
şi a Guvernului Grindeanu, Dragnea le cerea
pesediştilor să mobilizeze activul la un „miting pentru apărarea României”. Unii s-au şi
grăbit să-l compare pe preşedintele PSD cu
Putin. El ar ﬁ capabil, da’ n-are partidul atâta
Putin-ţă.
 Petre D’Oaia

