SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
Noutăți
(Ședința Consiliului Liderilor F.S.E. ”Spiru Haret” - ”întâlnire” cu ministrul educației)
Vineri, 15 ianuarie 2021, a avut loc ședința Biroului Executiv/Consiliului Liderilor Federației Sindicatelor
din Educație ”Spiru Haret”. La ședință au participat 51 de lideri sindicali din toate județele țării. Ședința a fost
organizată online de-a lungul a patru ore și jumătate. Pentru mai bine de o oră s-a alăturat și ministrul educației,
dl. Sorin Mihai Câmpeanu.
În prima parte a ședinței, fiecare județ a prezentat problemele specifice cu care se confruntă membrii de
sindicat în această perioadă.
S-a realizat o sinteză a acestora, sinteză care a fost prezentată ministrului educației atunci când s-a alăturat
discuțiilor.
Dintre aspectele discutate, ar fi de consemnat:
• reluarea cursurilor față în față:
- începând cu 08 februarie, condiționat de situația epidemiologică;
- progresiv (preșcolar, primar, clasele terminate etc);
- renunțarea la varianta de predare ”hibrid”;
• activități remediale:
- după reluarea cursurilor fața în față se vor constata ”minusurile”;
- a fost modificat R.O.F.U.I.P. în sensul că se permite amânarea încheierii situației pe semestrul I cu 4-8 săptămâni;
- în această perioadă (4-8 săptămâni) se pot efectua activitățile remediale, unde este cazul;
- activitățile remediale vor fi plătite în sistem ”plata cu ora”; se intenționează schimbarea formulei de calcul
actuale (1/72 din bază) cu o formulă care să conducă la o sumă motivantă pentru profesori;
• proiectul planului de școlarizare:
- în toamna anului 2020, la discuțiile din Comisia de dialog social de la nivelul M.E.C., sindicatele, ținând cont de
situația specială din anul școlar viitor (actualii absolvenți au început cursurile în anul în care s-a introdus pentru
prima dată clasa pregătitoare în învățământul primar), au propus ca cifră maximă la clasele a IX-a 24 elevi/clasă;
inițial s-a acceptat cifra de 26 elevi/clasă, ulterior, din motive necunoscute, Metodologia a apărut tot cu 30
elevi/clasă;
- în acest condiții, pentru anul școlar viitor sunt cu aproximativ 1400 clase mai puține decât anul trecut; în județul
nostru ”se pierd” 887 elevi, respectiv 32 clase față de acest an școlar;
- M.E.C. va analiza cu I.S.J.-urile proiectele transmise;
- se intenționează reducerea numărului maxim de elevi la clasele de început de ciclu (clasa a IX-a);
- se finalizează planurilor de școlarizare ținând cont de noile efective aprobate; vor rezulta un număr suplimentar
de clase a IX-a față de cele transmise în prima etapă;
• proiecte în dezbatere/consultare publică:
- structura anului școlar 2021-2022: un proiect echilibrat (ca distribuție); una din ”necunoscute”: ”se vor mai da
teze sau nu?”;
- planurile cadru pentru învățământul liceal și profesional;
• bugetul/finanțarea:
- prognostic optimist în sensul că bugetul, în cifre brute, va fi mai mare decât cel anterior;
- finanțarea per capita va fi îmbunătățită astfel încât să acopere toate cheltuielile materiale;
- pentru îmbunătățirea salarizării se vor folosi fonduri din programul P.O.C.U. (30 milioane euro); se intenționează
stimularea celor cu rezultate în activitate (progres școlar);
• vaccinarea:
- necesară pentru revenirea la normalitate;
- săptămâna aceasta angajatorii (unitățile de învățământ) vor începe programarea angajaților; prioritate (în
ordine): educatorii, învățătorii, profesori, cei ce vin în contact direct cu elevii, apoi ceilalți;
• aplicarea Legii 153/2017 (creșterile salariale):
- prognostic pesimist (”da, de acord, ... nu se poate profesori fără motivație, ... devotamentul nostru are limite ...,
dar în această privință nu sunt optimist ..., încerc să compensez prin celelalte măsuri”).
CIF: 4944354; Deva-330065, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, corp B – mansardă;
Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350; E-mail: sip@siphd.ro; https: //www.siphd.ro

