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Scrisoare deschisa
Membrii Consiliului Profesoral, Comitetul de Părinți din Colegiul Național
“Cantemir-Vodă” și conducerea instituției, vă aduc din nou la cunoștință
problemele cu care se confruntă de o lungă perioadă de timp și care afectează
demersul didactic. Într-o societate bazată pe CUNOAȘTERE, considerăm că
educația trebuie să fie o prioritate națională, nu numai declarată, ci și asumată.
Aceasta presupune un invățământ de calitate, eficient și aplicativ, numai că, în
realitate, întâmpinăm mari dificultăți din cauza unor condiționari și limitări.
1. S-a solicitat și s-a pus în practică desființarea studiului pe grupe la
clasele de matematică-informatică intensiv informatica, ceea ce anulează
eforturile profesorilor și ale elevilor de a face performanță și atrage
revolta părinților care consideră că activitatea copiilor lor nu este
apreciată și sprijinită. S-a propus desființarea grupelor de bilingv-engleză,
acțiune amânată cu un an. În acest context, nu se mai justifică crearea
acestor specializări în Colegiul nostru și nu putem să nu remarcăm că se
descurajează orice încercare de a face performanță. Amintim că în CNCV
s-au obținut de-a lungul anilor rezultate spectaculoase atât la informatică,
cât și la limba engleză. Justificarea forurilor superioare pentru aceste
decizii este aceea că nu ne încadrăm în bugetul alocat școlii noastre
(rezultat din costul standard per elev). Nu contestăm modul de alocare a
resurselor materiale și financiare ca principiu de baza, dar solicităm
tratarea diferențiată, în funcție de condițiile și necesitățile reale ale
fiecărei unități școlare.
2. Este adevărat că o școala de elită, cum este CNCV (aflată în topul celor
mai bune colegii din capitală și din țară), are profesori foarte bine
pregatiți, cu gradul I, cu salarii de merit și cu doctorate, ceea ce
determină un cost salarial care depășește nivelul mediu la care s-a gândit
și-l pretinde Ministerul. Părinții, profesorii și elevii nu vor înțelege
niciodată cum este posibilă o “sancționare” pentru faptul că ești foarte
bine pregătit. Cerințele și idealurile pe care ni le insuflați și la care noi am
aderat în totalitate conduc către ideea de pregătire continuă, autodepășire
și performanță. Acest lucru se contrazice cu realitatea. Odată cu
reabilitarea instituției ne-am străduit să privim în perspectivă și am creat
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laboratoare speciale pentru studiul pe grupe, dotate corespunzător. Ele
rămân neutilizate, în timp ce unele laboratoare sunt suprasolicitate.
3. Pentru promovarea unui stil de viață sănatos și desfășurarea unui program
de after-school am înființat o cantină care și-a dovedit pe deplin eficiența.
Din păcate, aceasta a fost pe cale să fie suspendată din cauza lipsei de
personal invocându-se același motiv: “neîncadrarea în bugetul alocat”. În
momentul de față, a fost angajat un lucrător necalificat pe cheltuiala
Asociației de Părinți, lucru pe care nu îl considerăm normal.
4. De foarte mulți ani, vă rugăm să ne ajutați să funcționăm într-un singur
schimb. Acest lucru ar fi posibil și v-am oferit variante, având în vedere
că în imediata vecinătate a liceului se află atât clădiri, cât și terenuri
scoase la vânzare, pe care le-am putea folosi pentru a crea noi spații de
învățare. De fiecare dată când v-am informat, ați fost de acord cu soluțiile
propuse și ne-ați promis tot sprijinul, dar nu s-a realizat nimic, iar aceste
oportunități pot să dispară în orice moment. Avem sentimentul că ne
luptăm cu “morile de vânt” și că doleanțele noastre rămân fără ecou. Noi
credem în valorile și ideile fundamentale pe care ni le-a oferit societatea
românească de-a lungul timpului și în cuvintele sfinte lăsate de domnul
nostru Cantemir: “Să cercetăm, să căutăm, să aflăm și să știm”.
5. Poate că demersul nostru nu este pe placul tuturor, dar pentru majoritatea
care crede în valori și se află în situația noastră, va fi un factor de
mobilizare și o rază de speranță. Marele nostru matematician, astronom și
pedagog, Spiru Haret, renumit pentru organizarea învățământului modern
românesc, din funcția de ministru al educației spunea: “Cum arată azi
școala, va arăta mâine țara”. Poate că și acest citat ne va lumina mințile
tuturor. Așteptăm cu mare interes răspunsul la demersul nostru.

