Către
Inspectoratul Şcolar Județean ______________
Şcoala __________________________________ din _______________

Subsemnații părinți ai copiilor din clasele 0-4 din ____________________ prin prezenta vă rugăm să luați
în considerare următoarele:
Ordonanța nr. 9/2018/17/7-1, privind predarea limbii și literaturii române în clasele primare din unitățile
de învățământ cu limba de predare ale minorităților naționale ne-a luat prin surprindere, creând o situație
nefavorabilă și nefericită atât pentru noi, părinți, respectiv pentru copii noștrii, dar și cadrelor didactice în
cauză.
Considerăm nechibzuită și inadecvată măsura de a lua orele de limbă și literatura română de la învățătorii
responsabili de educația copiilor noștri doar pentru că și-au luat licența într-o instituție pedagogică cu
limba de predare maternă.
Învățătorii în cauză au o pregătire specială și sunt calificați pentru a preda copiilor din ciclul primar la toate
disciplinele, inclusiv cea de limba și literatura română. Noi părinții suntem mulțumiți de pregătirea și
prestația lor.
Cadrele didactice care sunt trimise la școli poate că sunt specializați pentru a preda limba și literatura
română, dar nu au predat copiilor din ciclul primar, nu vorbesc limba minorității, astfel nici comunicarea
eficientă cu copii nu este garantată, nici metodologia adecvată pentru elevii din ciclul primar nu este
cunoscută de către acestea. Nu dorim ca copii noștrii să facă parte dintr-un experiment care nu a fost bine
conceput.
Din aceste motive vă rugăm să analizați suspendarea temporară a punerii în pratică a prevediilor
ordonanței susnumite până la dezbaterea și aprobarea acesteia în Parlamentul României. Iar în vederea
asigurării bunei desfășurări a procesului educațional și în această perioadă vă rugăm să faceți posibil
păstrarea practicii normale de până acum cu ținerea orelor de limba și literatura română de către
învățătorul care se ocupă cu educația copiilor noștri și la celelalte discipline.
Cu speranța că ne înțelegeți și veți lua o hotărâre favorabilă copiilor noștrii,

DATA
_____________________

LOCUL
_____________________

