EDU CER A AVUT DREPTATE

In
luna
septembrie
2007
EDU
CER
a
sustinut
intr-un
comunicat
(http://www.educer.ro/documente/Comunicat_2sept2007.pdf) ca inlocuirea testarii nationale cu tezele
unice este o eroare, din urmatoarele motive:
1.Comisiile de organizare sunt formate din directori si profesori din scoala, ceeace le face din start
neobiective.
2. Supravegherea elevilor in timpul tezelor se face cu profesori din scoala, motivati mai degraba de
rezultate cat mai bune, chiar daca nemeritate, pentru elevii si scoala proprii.
3. Elevii vor invata de mici sa triseze, sa fraudeze examene, cu efect devastator asupra dezvoltarii lor
ulterioare.
Semnalele din ultimele zile din presa ne arata ca asa s-a si intamplat. Mai ales in mediul rural, elevi care
s-au chinuit constant sa treaca clasa au primit note de 9 si 10 la tezele unice. Acesti elevi vor ocupa
locurile de la licee foarte bune, in detrimentul elevilor si scolilor care, din demnitate si respect pentru
valori, nu si-au permis sa fraudeze tezele unice.
Procentele incredibile ale elevilor cu note intre 8 si 10 (66%, 42%), puse in oglinda cu rezultatele
obtinute de scoala romaneasca la ultima evaluare internationala PISA 2006 (locul 47 din 57 de tari), ne
arata incaodata talentul pagubos al oficialilor romani de a ascunde adevarul asupra calitatii educatiei din
tara noastra.
Greseala odata produsa nu poate fi reparata decat intr-un singur mod: anularea metodologiei prin care se
face admiterea la liceu in anul scolar 2008-2009 si acordarea dreptului acelor licee la care cererea este
mai mare decat oferta, sa aplice criteriile de selectie pe care le considera oportune, inclusiv examene de
admitere.
Cerem ministrului educatiei sa reflecteze inca odata la mentiunea din comunicatul EDU CER din
septembrie:
“educatia din Romania nu este nici mosia, nici vreo firma a domniei sale. Este bunul cel mai de
pret al poporului roman, de care suntem responsabili cu totii, de la Presedinte si Prim Ministru,
pana la ultimul profesor.”
COMITETUL DIRECTOR EDU CER.
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