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PROPUNERE SURPRINZĂTOARE A PARTIDULUI NAȚIONAL
LIBERAL- MĂRIREA NORMEI DIDACTICE !
Într-o intervenție publică din data de 13 septembrie 2016, doamna Alina Gorghiu,
co-pre edintele PNL, a anunțat că ,, partidul pe care îl conduce va susține , în
programul de guvernare, ideea măririi numărului de ore pe norma didactică, cea mai
mică din Uniunea Europeană, astfel încât să crească salariile dascălilor”.
Este surprinzător faptul că Partidul Național Liberal nu este documentat în ceea
ce prive te noțiunea de “normă didactică”. Este o diferență mare între norma
didactică i norma didactică de predare.Aici se face o confuzie gravă. În România
norma didactică de predare, conform L.E.N. Nr.1/2011, este cuprinsă între 18 i 24
de ore pe săptămână, iar cea didactică este de 40 de ore, conform legii.Trebuie
precizat că în țările membre ale Uniunii Europene, norma didactică de predare este
aproape similară cu cea din România. Este adevărat că sunt țări unde dascălii stau la
coală chiar 40 de ore pe săptămână, pentru că acele țări au fost capabile să
implementeze programul “ coală după coală”, dar trebuie spus că în aceste țări
salariile pe care le primesc dascălii sunt mai mult decât decente.
O mărire a normei didactice de predare numai cu două ore pe săptămână înseamnă
22000 de omeri provenind din învățământ! Asta vrea Partidul Național Liberal?!
Salariații din învățământ a teaptă ca partidele parlamentare să facă front comun
pentru rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă învățământul
românesc!
Nu astfel de propuneri , precum cea făcută de Partidul Național Liberal, pot
contribui la reformarea învățământului românesc!
Învățământul românesc are nevoie de stabilitate, nu de perturbări din partea
politicienilor!
Presedinte FSLI, Simion Hancescu
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