Elevii au pichetat Guvernul: Nu există plan concret pentru
redeschiderea şcolii
Categorie: Educație Publicat: Luni, 03 August 2020 22:32 Scris de editie.ro Accesări: 327
Elevii au pichetat, luni, Guvernul, nemulţumiţi de haosul din învăţământ. Alexandru
Rădulescu, de la Asociaţia Elevilor spune că elevii şi părinţii sunt alarmaţi, pentru că
autorităţile nu au planuri concrete.

Alexandru Rădulescu, preşedintele Asociaţiei Elevilor, a ieşit, luni, să protesteze în faţa
Guvernului. El spune că scenariul privind învăţământul hibrid sau exclusiv online se va putea
realiza numai dacă toţi elevii din România vor avea dispozitive mobile şi acces la internet.
„Suntem aici lângă Guvernul României pentru a organiza o acţiune de pichetare. Am
venit în urmă cu puţin timp pentru a putea respecta toate normele de distanţare socială.
Doresc să ne exprimăm nemulţumirea faţă de autorităţile care nu au nici în acest moment
un plan concret pentru redeschiderea anului şcolar. Elevii, părinţii sunt alarmaţi”, a spus
Alexandru Rădulescu, preşedinte Asociaţia Elevilor.
Ce ştim, însă, despre sistemul hibrid? Știm că este cel în care o parte dintre elevi vor merge la
şcoală, iar alţii vor învăţa online, prin rotaţie.
Mircea Popescu, de la Inspectoraul Școlar Judeţean Timiş atrage atenţia că cel mai bine ar fi ca
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la nivelul fiecărei şcoli să se decidă cum să se facă cursurile în funcţie de posibilităţi şi riscul
epidemiologic.
„Discutăm şi varianta ca elevii din ciclul primar, asta înseamnă clasele 0 - IV să vină la
şcoală pentru activităţi faţă în faţă păstrând distanţa socială şi toate circuitele. Elevii de
gimnaziu şi cei de liceu, în măsura în care infrastructura şcolară permite, să rămână
acasă şi pe parcursul unei săptămâni să împartă clasa pe grupe astfel înât să vină o parte
câteva zile la şcoală, o parte acasă şi inversând grupele”, explică Marin Popescu, inspector
şef Inspectoratul Școlar Judeţean Timiş.
Premierul Ludovic Orban a spus că școala va începe în condiţiile pe care ni le va permite
evoluţia epidemiei.
„Pregătim deschiderea şcolii pentru orice scenariu posibil. Când vom avea toate datele
pentru a furniza o informaţie corectă care să permită elevilor, profesorilor să se
pregătească pentru noul an şcolar”, a spus Orban.
(sursa: Mediafax)
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