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Mai mult, în multe zo-
ne din România accesul la 
internet este foarte dificil, 
dacă nu chiar imposibil, 
din cauza lipsei infrastruc-
turii necesare.

În aceste condiții, 
atât autoritățile locale, cât 
și cele naționale, au cău-
tat soluții pentru rezolva-
rea acestei situații. Ast-
fel, la nivelul Ministeru-
lui Educației, a fost lan-
sat Programul „Școala de 
acasă”, prin care Guvernul 
României a început distri-
buirea de tablete electro-
nice gratuite elevilor pro-
venind din familii defavo-
rizate, și nu numai.

În comuna Glina, 
toți cei 620 de 
elevi au primit 
tablete

Noul primar al co-
munei, Ionuț Răzvan Tu-
dor, a fost cel care s-a 
implicat, încă din prime-
le săptămâni din mandat, 
în obținerea și distribui-
rea tabletelor pentru ca 
toți copiii care urmează 

 cursurile celor două școli 
din comună – Școala nr 
1 din Glina și Școala nr. 
2 din Cățelu – să benefi-
cieze de acces la cursuri-
le online. Acest lucru s-a 
desfășurat în două etape. 

Prima etapă a avut 
loc în luna octombrie, 
când au fost distribuite, în 
urma cererilor primite de 
către primărie, 170 de ta-
blete.

„Încă din luna octom-
brie, 170 de copii din lo-
calitate au beneficiat de 
tablete puse la dispoziția 
lor de Ministerul Educației 
prin intermediul progra-
mului «Școala de acasă». 
Tabletele au fost distribu-
ite celor care au formu-
lat cereri în acest sens, în 
baza criteriilor stabilite de 
minister”, a scris prima-
rul Răzvan Tudor pe Fa-
cebook. 

Apoi, pe 18 decem-
brie, Primăria Glina a mai 
achiziționat încă un nu-
măr de 450 de tablete, 
necesare elevilor de la 
clasa zero până la clasa a 
VIII-a, pentru a răspunde 
nevoilor acestora privitoa-
re la cursurile online.

„Toți elevii celor două 
școli generale din comu-

na Glina vor beneficia, în-
cepând de astăzi, 18 de-
cembrie, de tablete cu 
internet inclus, pentru a 
avea acces fără probleme 
la cursurile desfășurate 
online. 

Educația copiilor 
noștri reprezintă și va re-
prezenta o prioritate pen-
tru mine și pentru colegii 
mei din Primăria Comu-
nei Glina. Deși pandemia 
de coronavirus a determi-
nat închiderea școlilor, am 
făcut toate demersurile 
pentru ca toți elevii noștri 
să aibă acces la cursuri și 
să nu abandoneze școala. 
Mă bucur că, prin achiziția 
a 450 de tablete cu inter-
net inclus, reușim acum, 
în prag de Sărbători, să 
le asigurăm accesul la 
 cursuri online tuturor ele-
vilor școlilor noastre, de la 
clasa zero până la clasa a 
VIII-a. Administrația loca-
lă a comunei Glina susține 
educația, a făcut și va fa-
ce în continuare tot ce 
ține de ea pentru ca drep-
tul fiecărui copil de a avea 
acces la școală să fie res-
pectat”, a scris primarul 
Răzvan Tudor, pe contul 
său de Facebook. 

Tabletele care au in-

clus și internet 4G ne-
limitat vor fi înmâna-
te părinților în baza unor 
contracte de comodat. 
Părinții fiecărui elev vor 
fi anunțați, prin interme-
diul învățătorului sau di-
rigintelui, când pot ridi-
ca tabletele. Programarea 
a fost făcută pe clase, iar 
părintele care ridică table-
ta trebuie să se prezinte 
la primărie doar cu cartea 

de identitate. 
De asemenea, edi-

lul a ținut să precizeze că, 
în contextul pandemiei de 
coronavirus, pentru anul 
școlar 2020 – 2021 a fost 
asigurată o bună cone-
xiune wireless în fiecare 
școală și au fost montate 
camere de luat vederi în 
toate sălile de clasă, pen-
tru ca toate cursurile să 
poată fi transmise online. 

În ceea ce privește secu-
ritatea cursurilor online, a 
fost implementată soluția 
„LABORATOR DIGITAL – 
ARISTOTEL”, integrată cu 
platforma Office 365 a Mi-
crosoft, care oferă un pa-
chet de predare digital 
complet și ușor de folosit, 
ajutând, în același timp, 
la simularea, aproape în 
totalitate, a mediului real 
dintr-o sală de curs.
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Elevilor din 
comuna Glina 

li se distribuie încă 450 de tablete
Așa cum știm cu 
toții, pandemia de 
COVID-19 a generat 
mari probleme 
în sistemul 
educațional din 
țara noastră. 
Astfel, cursurile 
online au fost o 
mare provocare 
atât pentru elevi, 
cât și pentru 
administrațiile 
locale. La 
toate acestea 
s-au adăugat 
problemele legate 
de posibilitățile 
materiale ale 
multor familii din 
întreaga țară de a 
achiziționa pentru 
copii dispozitivele 
necesare pentru 
a accesa aceste 
cursuri desfășurate 
prin intermediul 
rețelelor de 
internet.

Andrei Dumitru
Programul „Școala de acasă” a fost 
implementat prin Ordinul Ministerului 
Educației și Cercetări nr. 4.738 din 20 
iulie 2020 privind aprobarea necesarului 
de dispozitive electronice cu conexiune 
la internet, precum și a criteriilor 
de repartizare a acestor dispozitive 
achiziționate prin Programul național 
„Școala de acasă”.
Articolul 5 al ordinului stabilește criteriile 
generale pentru selecția primară a 
beneficiarilor programului, care sunt 
următoarele:
 elevii  din  învățământul  primar,  
gimnazial  și  secundar,  forma  de  
învățământ  de  zi  cu  frecvență  (clasa 
pregătitoare, clasele I-XII, școala 
profesională), înmatriculați, la început de 
an școlar, în unități de învățământ de stat;
 elevii proveniți din medii 
defavorizate;
Suplimentar, criteriile specifice pentru 
selecția beneficiarilor programului sunt:

 elevii ale căror familii nu dețin niciun 
dispozitiv electronic cu conexiune la 
internet;
 elevii care nu dețin în folosință 
personală un dispozitiv electronic cu 
conexiune la internet;
 elevii de cetățenie română care 
s-au întors pe teritoriul României de la 
declanșarea pandemiei de COVID-19 și 
care nu au posibilitatea de a dispune de 
un dispozitiv electronic cu conexiune la 
internet.
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