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La început de an școlar...
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ASTĂZI, ȘCOALA DIN FINLANDA
De ce este atât de obișnuit ca în Finlanda, un
adolescent normal să termine primele opt clase
cu medii excelente, vorbind o engleză perfectă
și citind o carte pe săptămână?
- Dacă un copil dorește să studieze, poate să
ajungă medic sau judecător sau inginer, chiar
dacă familia sa este una saracă.
- Saili (numele unui elev) încă nu s-a hotărât ce
vrea să facă mai încolo: chimie, medicină veterinară sau creație de jocuri video. Îl întreb dacă
este fericit. Fără să clipească, îmi răspunde că
DA.
- “Ziua de lucru” a lui Saili este intensă, de la
8 dimineața până la ora 3 după-amiaza. Orele
de curs sunt, însă, scurte, de 45 de minute.
Una dintre recreații se petrece, obligatoriu,
afară, în aer liber. Se stimulează raționamentul
critic, înaintea memorizării mecanice. Orele
sunt relaxate, cum ar fi cursurile de dansuri de
salon, teatru, arta digitală, coafura, artele marțiale,
hochei, schi-fond, gastronomie, primul-ajutor, dulgherie, mecanică sau muzică. Elevii cântă la vioară,
chitară electrică sau la ce preferă. Și, încă o
dată, se încurajează gândirea critică și se discută la modeul cel mai concret.
- Educația fiecărui copil costă statul finlandez
200.000 de euro, de la grădiniță până la absolvirea unei universități. “Sunt banii cel mai bine
folositi din impozitele noastre”, spun autoritățile
finlandeze.
- Elevii au un respect total față de profesori și
asta se vede în orice moment, politețea în relațiile dintre ei fiind ceva normal. Nu poartă uniforme, dar sunt întotdeauna simplu și corect
îmbrăcați și pieptănați.
- Într-o școala din centrul capitalei (Helsinki)
sau dincolo de Cercul Polar, nivelul este același.
Sistemul educațional nu este elitist și nu urmărește producerea de genii, ci atingerea unui nivel
general mediu cât mai înalt.
- Nu există repetenți, deși nu există decât o
singură oportunitate de a lua un examen, pentru
simplul motiv că viața însăși nu se trăiește decât o singură dată. Se studiază până când se ia examenul,
dar promovarea în anul urmator este automată.
- Președintele Finlandei, doamna Tarja
Halonen, licențiată în Drept și profesoară spunea, la un moment dat: Când îi cert pe studenții
mei, le spun că irosesc banii contribuabililor.
- Studenții plătesc doar cărțile și mâncarea
(2,50 euro, la restaurantul facultății). Apoi, statul îi ajută să se emancipeze, dându-le subvenții pentru închirierea unei locuințe și primul salariu.
- Temele sunt “sfinte”. Și este foarte rău
văzut ca un elev să copieze, chiar și de către ceilalți elevi. Este de neconceput ca un elev să
scoată o “fițuică” la un examen. Cel care ar
face-o, ar fi izolat de către restul de elevi. De ce
să riști, când poți să studiezi? Pe aceeași linie, ca
adulți, nu-și vor imagina ce este evaziunea fiscală. Nu este de mirare că Finlanda se află în fruntea țărilor cu cele mai ridicate statistici de
transparență și cu cea mai scăzută corupție
publică.
Ora 7:45 - Saili (care are 15 ani) așteapta
autobuzul urban, care îl va lăsa la poarta școlii
(acolo nu există autobuze școlare). Autobuzul
trece la fiecare cinci minute. Finlandezii încearcă să-i faca pe copiii lor să fie independenți de
mici. Pe foarte puțini dintre ei, părinții lor îi duc
cu mașina până la școală. Biletul este subvenționat de către municipalitate. Conform legii,
niciun elev nu poate locui la mai mult de 5 km
de școală. În exterior, instalațiile școlii dau o
impresie spartană. Niciun muc de țigară, nicio

hârtie pe jos, niciun grafitti pe ziduri.
Ora 9:15 - Orele de curs au 45 de minute.
Finlandezii mizează pe studiile de limba maternă,
matematică și engleză. Un procent de 75% dintre
materii sunt comune în toată țara. Restul îl
alege școala, de comun acord cu profesorii,
părinții și elevii. Orele sunt scurte, intense și,
mai ales, foarte participative.
În interiorul școlii, curățenia este și mai evidentă. Totul pare recent dat în folosință. Pe
bănci și pupitre nu sunt semne și nu se scrijelește nimic. Școala este publică și, bineînțeles, gratuită, dar cu instalații demne de un colegiu
“scump” din Spania. Sălile de cursuri dispun de
ecrane gigant de plasmă, cu TV în circuit închis, acvariu de 200 de litri (cu pești tropicali), bucătărie completă, dispozitive audiovizuale, aer condiționat și multe
plante! Fiecare doi elevi au câte un calculator. O
duzină de mașini de cusut în Sala de Croitorie,
aparate de sudură, scule de tâmplărie, schiuri. La mai
stau la dispoziție o Sala de Sport acoperită, un
auditoriu pentru orele de teatru și o sală de mese cu
autoservire. Cărțile sunt gratuite, materialul scolar este gratuit, mâncarea este gratuită.
Ora 12:00 - Mâncare caldă, nutritivă și gratuită. Saili are o jumătate de ora pentru prânz,
la restaurantul școlii. Legea finlandeză obligă ca
meniul să fie gratuit, nutritiv și cu multe feluri
de salate și fructe. Se bea apă sau lapte.
Costurile le plătește municipalitatea fiecărui
oraș. Dacă orele se prelungesc până după-amiaza, școala are obligația de a oferi o gustare elevilor.
Ora 16:05 - Înapoi acasă, unde Saili joacă
hochei cu fratele lui mai mic. Nu există delincvență, străzile sunt sigure. Când se lasă seara,
Saili și fratele lui, care au învățat să gătească la
școală, pregătesc cina pentru părinții lor, dacă
acestia întârzie la serviciu.
Ora 18:30 - Cina și sauna (aceasta, de trei ori
pe săptămână!) sunt momentele în care familia
se află împreună. Se converseaza mult, mai ales
despre proiectele copiilor, dorințele, progresele
și nevoile lor. Dar, în aceeași măsură, se fac și
planuri de vacanță pentru toată familia, în
comun.
Ora 20:15 - Temele și, apoi, la culcare. Copiii
finlandezi au foarte multe teme de casa, deși
Saili le termină rapid, într-o oră sau două, pentru că de-abia așteaptă să se urce în pat și să
citească “Harry Potter” în engleza. Pentru Saili,
școala este ca un serviciu.
*****
Câteva păreri personale (Concluziile sunt ale
Dumneavoastră)
Acești copii citesc, nu doar se fac că citesc.
Acești copii fac și de mâncare, pentru ca, seara,
părinții să mănânce ce au pregătit copiii. Acești copii
fac sport, fie el de care o fi, esența ideii este mișcarea și sănătatea. Acești copii știu ce greutăți au
părinții lor, pentru că sunt implicați în viața familiei.
Acești copii vorbesc cel puțin engleza, care astăzi
este limba universală. Pe stradă, lumea circulă în
siguranță.
Acum, eu nu susțin că acolo totul este perfect. Dar
să recunoaștem: este mult mai organizat ca la
noi. Argumentez: la noi, în România, în 25 (douăzeșicinci) de ani de la Revoluție, învățământul a avut în jur
de 10 (zece) miniștri și cam tot atâtea... Legi ale
Învățământului. Fiecare ministru cu legea lui. Aproape
în fiecare an reguli schimbate. E bine? E rău? Eu zic:
Nu-i bine!
Al Dumneavoastră,
IOAN CRIȘAN
primarul comunei

11 Septembrie 2015

Medalie de
bronz pentru
Marius Tătar
Participant la Campionatul
Național de Box, care a avut loc
la Tg. Mureș, în perioafa 6-8 septembrie 2015, sportivul MARIUS
TĂTAR a ocupat locul al III-lea la
categoria 91 kilograme. Component al echipei CS Motorul Arad,
sportivul din Vladimirescu a
dovedit o bună pregătire fizică și
tehnică, locul ocupat la această
competiție fiind meritat, în condițiile în care la Tg. Mureș s-au
prezentat cei mai buni boxeri ai României.
Îi dorim tânărului nostru sportiv să urce pe prima treaptă a podiumului și să fie, prin exemplul de dăruire și pregătire, un model pentru alți tineri care vor să practice “nobila artă a pugilatului”. (M.M.)

S-au întâmplat în ultima
perioadă, în comuna noastră...
ASTĂZI, PRIORITATEA NUMĂRUL UNU: COPIII!
* Am primit de la un grup de cetățeni din Vladimirescu
o petiție cu următorul conținut: “Cere către RATB. Prin această
cerere, noi, cei care suntem trecuți pe această listă, vă rugăm
să puneți în circulație un tramvai la orele 7:20 (din Vladimirescu
la Arad)” Și semnează un număr de 54 de persoane. Din discuții cu dl. viceprimar, a unuia dintre semnatari, motivarea ar fi...
naveta elevilor.
* Domnilor, cu tot respectul vă informez că am trimis
spre rezolvare solicitarea Dumneavoastră la Compania de
Transport Public Arad și am primit un răspuns care, din nou zic,
cu tot respectul, înclin să fiu de acord cu dânșii. Deci: din
Vladimirescu spre Arad, dimineața pleacă trei tramvaie între
orele șapte și opt. Așa este orarul afișat, spun dânșii:
- Tramvaiul numărul 9, la ora 7:08 și la ora 8:23
- Tramvaiul numărul 11, la ora 7:54 și la ora 8:54
- Tramvaiul numărul 12, la ora 7:09.
* Răspunsul CTP Arad a fost în sensul că nu se poate
schimba mersul actual, pentru că sunt tramvaie cu care călătoresc elevii. Apropiind ora de plecare de deschiderea orelor de
curs, se riscă întârzieri ale elevilor la cursuri. Nimeni nu are
interes ca elevii să întârzie. Poate, câteodată, și nu toți, ei, elevii se bucură, zic eu, glumind desigur. Doresc să precizez, stimați părinți, că sunt de partea Dumneavoastră. Dar… Dar, pe
vremuri, când eu eram CFR-ist, se spunea că poți potrivi ceasul după tren. Astăzi și la tren, dar mai mult la tramvai, nu mai
este așa. Tramvaiele circulă... cum circulă. Trebuie, obligatoriu,
să existe un timp de rezervă. Ceasurile sunt electronice, iar
tramvaiele au cam pornit-o... în sensul înapoi. EU ZIC SĂ FIM
PRUDENȚI. Pentru 10-12 minute de somn nu merită riscul!
*****
* Școlile noastre-s gata
să-și primească elevii! Nu ne
lăudăm, dar lăsăm imaginile să
vorbească. Cred că am satisfăcut
pretențiile
tuturor:
dascăli, elevi, părinți. Mai este
câte ceva, dar cu ajutorul sugestiilor Dumneavoastră, a
tuturor, se rezolvă. Marile
lucrări, cu mari eforturi financiare, au am trecut. Acum ne
ocupăm de finisaje. Iar la acest
Trepte noi și o rampă de
capitol, venim cu noua intrare
acces... la fel de nouă!
la Școala Gimnazială Vladimirescu, unde au fost refăcute complet, atât treptele de intrare, cât și rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități.

O sală de clasă de la Școala Gimnazială Vladimirescu, în așteptarea
elevilor. Manualele sunt, deja, pe catedră... în așteptare!
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