
al
ba

st
ru

   r
os

u 
  g

al
be

n 
  n

eg
ru

P
ar

te
ne

ri 
st

ra
te

gi
ci

:

PRIM{RIA
MUNICIPIULUI SIBIU

Ac\iune cofinan\at[ de: P
ar

te
ne

ri:

Pagina 16
D r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K O

EDITORIALEDITORIAL

Pagina 5

CURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTAR
€ 4.4126€ 4.4126€ 4.4126€ 4.4126€ 4.4126
$  3.3490$  3.3490$  3.3490$  3.3490$  3.3490

CHF  3.6583CHF  3.6583CHF  3.6583CHF  3.6583CHF  3.6583
GBP 5.5567GBP 5.5567GBP 5.5567GBP 5.5567GBP 5.5567
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Peste exact două săptă-
mâni, clopoţelul sună adu-
narea pentru zeci de mii de
elevi şi preşcolari din judeţul
Sibiu. Părinţii şi elevii au în-
ceput pregătirile, iar în ghioz-
danul pentru noul an şcolar
se tot adaugă rechizite. Nici
în şcoli nu e mai multă linişte,

EleEleEleEleElevi da, prvi da, prvi da, prvi da, prvi da, profofofofofesori baesori baesori baesori baesori ba

 492 de posturi din învãþãmântul sibian nu au încã profesori sau învãþãtori care sã le ocupe.
Cele mai multe sunt posturi fracþionate, cu un numãr mic de ore, ºi sunt greu navetabile 

mai ales că sunt destule
instituţii de învăţământ care
mai caută cadre didactice. În
acest sens, la sfârşitul săp-
tămânii trecute, Inspectoratul
~colar al Judeţului Sibiu a
organizat repartiţii pe posturi,
dar nu s-au găsit ocupanţi
pentru  492 de posturi.

Aproape 100 de
posturi pentru
învãþãtori

O cincime din posturile
încă libere sunt cele pentru
institutor/învăţător, iar criza de
cadre didatice pentru învăţă-

mântul primar se vede din
faptul că există localităţi care
caută nu unul sau doi învă-
ţători, ci patru, adică pentru
mai toate clasele primare.
De exemplu, la şcoala din
~eica Mare sunt disponibile
patru posturi, la fel şi la Jina,
iar la Brădeni, Mălâncrav şi

Valchid - câte trei posturi.
La repartizările de până
acum, nu au fost cadre
didactice dornice să le
ocupe, deşi anual câteva zeci
de elevi absolvă studii
pedagogice la Sibiu.

ªi marmotaªi marmotaªi marmotaªi marmotaªi marmota
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