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Senat | Anisie: Sistemul online de învatamânt poate fi folosit în continuare si dupa
revenirea elevilor în banci
Sistemul online de învatamânt va putea fi folosit si dupa revenirea tuturor elevilor în banci, pentru
schimburile de experienta, pregatirea elevilor din loturile olimpice si, în cazuri exceptionale, când prezenta
fizica nu va fi posibila din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, afirma presedintele comisiei
parlamentare de resort din Senat, Monica Anisie.
Ea sustine ca trebuie valorificate în continuare investitiile facute pentru asigurarea învatamântului online, amintind
ca, în acest sens, au fost achizitionate cu bani publici echipamente electronice.
"Sistemul online poate fi folosit în continuare si dupa revenirea elevilor în banci, ca un instrument educational.
Profesorii sunt pregatiti, au experimentat pe perioada pandemiei învatamântul de tip online. Putem apela din nou la
sistemul online când conditiile meteorologice o impun. De exemplu, daca e viscol, elevii nu pot ajunge la scoala si
apelam la învatamântul online si nu mai întrerupem scoala, asa cum s-a mai întâmplat în alti ani. S-au facut
investitii, s-au achizitionat cu bani publici echipamente electronice si trebuie sa le valorificam. Învatamântul online
poate fi folosit, alaturi de cel cu prezenta fizica, si când pregatim loturile pentru olimpiade. Pentru schimburile de
experienta cu clase din diverse zone din tara, învatamântul online poate fi extrem de util", a declarat Anisie, joi, la
dezbaterea cu tema "Digitalizarea Educatiei - un drum cu sens unic", organizata de Comisia de învatâmânt a
Senatului.
Potrivit fostului ministru al Educatiei, învatamântul online "a salvat" anii scolari din timpul pandemiei, dar a admis
ca pentru elevii care nu au avut acces la scoala online "s-a adâncit pierderea din scoala fizica".
"Exact în acele comunitati unde scoala avea anumite probleme, s-au adâncit aceste pierderi pentru copii. Sa
mergem mai departe, sa îmbunatatim în viitor acest aspect, sa aducem acesti copii la nivelul la care trebuie sa fie.
Educatia remediala trebuie realizata cu responsabilitate. Doar profesorul de la clasa poate cuntifica pierderile
elevilor sai", a punctat Monica Anisie.
Initiator al dezbaterii, presedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Senat, Rodica Boanca, a pledat pentru
digitalizarea întregului sistem educational din învatamântul preuniversitar prin crearea unei platforme nationale
care sa asigure siguranta elevilor în mediul online si sa ofere un instrument util elevilor, parintilor si cadrelor
didactice în activitatea scolara.
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