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Şcolile din Craiova nu ar trebui să întâmpine probleme, în noul an şcolar, indiferent de
scenariul în care se va încadra oraşul, cu privire la derularea activităţii, cel puţin aceasta
este concluzia autorităţilor municipale.

Realitatea din unităţile şcolare pare a fi una ce se poate adapta la diferite metode de lucru, fiind
însă multe voci care susţin că dificultăţi vor apărea şi în instituţiile de învăţământ din Craiova.
Am cerut Primăriei Craiovei să ne spună dacă directorii s-au întâlnit cu municipalitatea, dat fiind
faptul că mai este mai puţin de o lună până la începerea noului an şcolar, dar nu am primit un
răspuns concret la această întrebare.
Reprezentanţii Primăriei Craiovei susţin că au răspuns întotdeauna la nevoile şi solicitările
directorilor unităţilor de învăţământ ce privesc baza materială necesară desfăşurării actului
educaţional.
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Anul acesta, cererile fac referire la diverse reparaţii şi bunuri, dar şi la materiale necesare
pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.
"Solicitările privesc atât repararea şi extinderea spaţiilor de învăţământ cât şi dotarea cu
mobilier şcolar şi alte obiecte de inventar precum şi materiale necesare pentru
prevenirea răspândirii COVID-19", spun reprezentanţii Primăriei Craiovei.
Am întrebat, în solicitarea trimisă, despre echipamentele IT necesare în contextul în care
Craiova va trece, la un moment dat în scenariul roşu, când toţi elevii vor şi şcoliţi online. Nu am
primit un răspuns în acest sens. Poate că directorii sunt pregătiţi, deşi se cunosc foarte multe
cazuri când părinţii au făcut chetă pentru a cumpăra un calculator sau o imprimantă, sau încă
nu au avut timp să se întâlnească cu municipalitatea, altele fiind priorităţile momentului.
Ca să nu spunem că nu ne-au răspuns, reprezentanţii Primăriei dau asigurări că se alocă
fonduri necesare pentru "asigurarea desfăşurării procesului instructiv-educativ în unităţile
de învăţământ preuniversitar".
Din experienţa anilor trecuţi, cadrele didactice vor fi nevoite să apeleze la părinţi. Autorităţile vor
spune că aceştia din urmă greşesc că se implică financiar, iar directorii vor face pe nevinovaţii.
Şi în acest ritm vor mai bifa un nou an şcolar.
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