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M-am gândit să dezbat puțin această problemă deoarece
cu puțin timp în urmă și în cadrul unității noastre de
învățământ manegerii școlii ne-au dat o știre ce avea să
șocheze întreg personalul didactic care profesează în
această instituție.
Membrii Inspectoratului Școlar al județului nostru au
trimis o notă mai multor școli în care cereau comasarea
claselor care au sub efectivul mediu de elevi . Costul
standard per preşcolar sau elev neacoperitor şi trecerea
plăţii salariilor personalului din învăţământ din sarcina
autorităţilor locale în sarcina Ministerului Educaţiei
Naţionale au creat probleme majore în învățământ .
În acest moment, în școala noastră , o clasă are maxim
26 de elevi la învățământul primar și 30 de elevi la
gimnaziu . Potrivit Legii educației, în învățământul primar
la clasă ar trebui să fie, în medie, un număr de 25 de elevi,
nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30 de elevi.
Astfel , în urma comasării claselor , o clasă la ciclul
primar va avea aproximativ 30 de elevi și 35 de elevi la
ciclul gimnazial.
Decizia de comasare - desființare a unor clase este
considerată de cadrele didactice o măsură abuzivă deoarece
aceasta va avea consecințe grave în învățământul românesc.

În primul rând vor fi afectate multe cadre didactice care
vor rămâne fără loc de muncă începând de anul școlar
viitor .Efectivul prea mare de elevi dintr-o clasă va duce la
scăderea calității procesului instructiv-educativ.Aceste
comasări şi aglomerări ale claselor pot afecta nu numai
performanţele şcolare, dar şi sănătatea elevilor şi a
profesorilor.
Unele săli de clase au dimensiuni foarte mici și în urma
comasarii claselor ele vor deveni suprapopulate . Potrivit
normelor, spațiul alocat pentru un elev în sala de clasă
trebuie să fie de circa 2 metri pătrați.
Aceste măsuri drastice vor crește rata abandonului
școlar și , în consecință , a nivelului de analfabetism .
Singurele soluţii prin care ar putea fi remediate aceste
probleme ar fi creşterea finanţării per elev sau suplimen tarea fondurilor în funcţie de nevoile fiecărei şcoli.

