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Târgul Internaţional Gaudeamus Carte de Învăţătură are loc între 14 şi 18 noiembrie,
la Romexpo
Peste 300 de expozanţi, care propun circa 900 de
evenimente editoriale şi profesionale, vor participa la
cea de-a 25-a ediţie a Târgului Internaţional
Gaudeamus Carte de Învăţătură, care se va
desfăşura, în perioada 14 – 18 noiembrie, în
Pavilionul Central Romexpo, tema centrală fiind
”România Centenar”.
La Gaudeamus vor fi prezente edituri româneşti
cu tradiţie, instituţii de învăţământ, difuzori de carte
şi publicaţii, producători şi distribuitori de jocuri
educaţionale, asociaţii profesionale şi organizaţii
active în domeniile cultură şi educaţie.
Potrivit preşedintelui – director general al SRR, Georgică Severin, evenimentul se desfăşoară în acest an
sub înaltul patronaj al Guvernului, într-un context aniversar greu de egalat: Centenarul Marii Uniri şi al
Primului Război Mondial, 90 de ani de la prima transmisiune a Radio România, unul dintre cele mai vechi
posturi de radio din Europa, şi 25 de ediţii ale Târgului Gaudeamus – momente care vor fi marcate printr-o
serie întreagă de evenimente şi proiecte speciale.
Deschiderea oficială a ediţiei, care îl are ca preşedinte de onoare pe şeful Academiei Române, acad. Ioan
– Aurel Pop, va avea loc miercuri, 14 noiembrie, de la ora 12,00.
Tema centrală a ediţiei este ”România Centenar” şi va fi ilustrată prin intermediul unui stand
reprezentativ, care va găzdui o colecţie de circa 600 de volume dedicate acestui moment istoric, şi circa 50
de evenimente (lansări şi prezentări de carte, dezbateri, proiecţii de film, lecturi publice). Standul ”România
Centenar”, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Muzeul Naţional al Literaturii Române
(MNLR) şi Muzeul Municipiului Bucureşti, va oferi publicului Gaudeamus un prilej de a se întâlni şi dialoga
cu câţiva dintre cei mai apreciaţi scriitori, critici literari şi istorici români ai momentului.
Directorul general al Muzeului Naţional al Literaturii Române, Ioan Cristescu, a precizat, într-o
conferinţă de presă, că standul care va fi organizat la Gaudeamus este cel cu care România s-a prezentat anul
acesta la târgurile internaţionale de la Leipzig şi la Frankfurt, realizate de arhitectul Attila Kim.
La rândul său, şeful SRR, Georgică Severin, a menţionat o serie de evenimente care vor avea loc la
Gaudeamus: Concursul Naţional de Lectură “Mircea Nedelciu”; proiectul “Cărţile se întorc acasă”; invitaţi
de nota 10: Olimpicii României; Carte şi multimedia; ”Bursa Educaţia”, ajunsă la ediţia 21; Salonul Naţional
de Inventică; expoziţiile “Gaudeamus 25” şi “Ia românească; “Pagini din istoria radioului – Radio România
90”, “ExpoCaligrafia 2018”.
Premiile Gaudeamus 2018 vor fi decernate pe 18 noiembrie, la ora 14,00, tombola târgului, derulată întro formulă inedită – câte o extragere la fiecare 90 de minute – pe baza biletelor şi a abonamentelor de intrare,
va avea în acest an câteva zeci de premii extrem de atractive, iar Ziarul târgului va fi realizat de către o
echipă redacţională de la publicaţia Caţavencii.
Programul de vizitare a târgului este zilnic, între orele 10,00 şi 20,00.
Accesul publicului în incinta târgului se va face pe baza biletelor (în valoare de 5 lei) şi a abonamentelor
de intrare (în valoare de 10 lei, valabile pentru toată perioada), care vor constitui totodată şi suportul pentru
Tombola Gaudeamus. Ca şi la ediţiile precedente însă, numeroase categorii de public vor beneficia de acces
gratuit în incintă: preşcolarii, elevii, studenţii, cadrele didactice, alţi profesionişti din domeniile editorial –
educaţional, jurnaliştii, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, grupurile organizate.
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Târgul Internaţional Gaudeamus este principala componentă a Programului Lectura, proiect de anvergură
naţională iniţiat de Radio România în 1994, cu scopul de a susţine cultura naţională prin evenimente
expoziţionale dedicate cărţii şi educaţiei. Potrivit Radio România, palmaresul acestor 24 de ani puşi în slujba
cărţii numără 109 târguri organizate în întreaga ţară (inclusiv ediţia curentă), peste 2.900.000 de vizitatori şi
circa 12.600 de manifestări organizate în acest cadru.
SURSA: EDUMANAGER - http://www.edumanager.ro/targul-international-gaudeamus-carte-deinvatatura-are-loc-intre-14-si-18-noiembrie-la-romexpo/

Ce salarii vor avea profesorii din 2019
Profesorii vor avea lefuri mai mari cu 25% în 2019. Cel puţin aşa susţine Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul
Muncii. Concret, oficialul spune că cea mai mare creştere a salariului brut va fi pentru profesorii universitari
- 693 lei, ajungând la 9.289 lei. În ceea ce priveşte asistenţii universitari, ei vor beneficia de o creştere de 141
lei, urmând să primească 3.700 lei.
De asemenea, profesorii cu studii superioare
de lungă durată vor avea o creştere de 343 lei,
urmând să ia 4.477 lei. Cât despre dascălii
debutanţi, aceştia vor beneficia de o creştere ceva
mai mică şi-anume de 168 lei, ajungând la 3.237
lei. Potrivit ministrului, „multe dintre aceste
salarii vor continua să crească până în 2022”.
Un profesor din Occident câştigă între 3.000
şi 7.000 de euro Simion Hăncescu, preşedintele
Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ,
subliniază că „România a depăşit câteva ţări din
estul Europei la nivelul de salarizare pentru
profesori, însă faţă de majoritatea ţărilor din
Europa suntem tot la un nivel scăzut. În Germania sau Luxemburg un profesor de liceu câştigă între 3.000 şi
7.000 de euro brut“, arată sindicalistul.
La rândul său, Cornelia Popa Stabri, care activează în aceeaşi federaţie de sindicate, afirmă că măririle
de salarii pentru cadrele didactice nu sunt într-atât de pompoase precum vrea să arate ministrul Muncii.
„Practic, vorbim de o mărire de 25% a salariului brut din totalul cuantumului promis de Ministerul Muncii
până în 2022. Aşadar, nu este o noutate. De subliniat, însă, este că personalul didactic se află în continuare în
ultima treime a funcţionarilor publici, cu un coeficient extrem de mic în grila salarizării. Or, asta nu arată
decât faptul că în România profesorii nu sunt apreciaţi la adevărata lor valoare“, explică Stabri.
Creşteri salariale pentru unii, piederi de posturi pentru alţii
Sindicalista mai punctează că aceste creşteri ascund în spate o problemă gravă a sistemului educaţional:
comasările de şcoli. „Creşterile salariale vin cu un preţ, şi-anume: comasările de şcoli, respectiv reducerea de
personal didactic şi nedidactic. E un fenomen raportat tot mai des din mediul rural, respectiv liceele
tehnologice din urban. Eu înţeleg că autorităţile doresc să eficientizeze resursele de personal, dar să închizi
şcolile din sate şi a-i forţa pe copii să facă naveta către şcoala din satul învecinat nu reprezintă o soluţie.
Aceste comasări se fac fără niciun studiu de impact în prealabil“, conchide Stabri.
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Totodată, reprezentanţii Societăţii Academice din România (SAR) punctează că nu este îndeajuns
mărirea salariilor pentru a creşte calitatea procesului de învăţare, ci trebuie îmbunătăţită formarea continuă şi
iniţială a profesorilor. „Noi nu ştim ce vrem de la dascăli. Mai exact, nu ştim în ce masură vrem să fie buni
pedagogi, şi-n ce măsură vrem să fie specialişti în domeniile lor. De asemenea, trebuie să reformăm modulul
psiho-pedegogic. Nu-i posibil ca un profesor să obţină certificatul după doar câteva ore de practică la clasă“,
subliniază Alexandru Manda, expert în Educaţie în cadrul SAR.
“România nu va reuşi astfel să facă atractivă cariera didactică pentru absolvenţii de top. E nevoie de
salarii mai mari la intrare şi de mult mai mult respect pentru educatori şi învăţători.
Recompensăm vechimea, nu calitatea. Dacă vechimea înseamnă calitate, atunci cei mai buni profesori,
seniorii, ar trebui repartizaţi către grădiniţele si şcolile unde este cea mai mare nevoie de ei şi de experienţa
lor”, atrage atenţia şi preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie, Daniela Vişoianu. Recompensăm vechimea, nu
calitatea. Dacă vechimea înseamnă calitate, atunci cei mai buni profesori, seniorii, ar trebui repartizaţi către
grădiniţele si şcolile unde este cea mai mare nevoie de ei şi de experienţa lor Daniela Vişoianu (preşedintele
Coaliţiei pentru Educaţie)

SURSA: ADEVĂRUL - https://adevarul.ro/educatie/scoala/ce-salarii-vor-profesorii-20191_5be31724df52022f7540d7cc/index.html

Important:





Revista presei conţine fragmente preluate, fără nicio modificare, din articolele despre învăţământul universitar ce apar în
presa locală, regională şi naţională.
Academia de Studii Economice din Bucureşti nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor apărute în
presă, redate pe această pagina exact în forma în care au apărut în publicaţiile respective.
Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor acestora (sursei).
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