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Un consilier din Ministerul Educaţiei susţine că „e un lucru pozitiv” că internetul a ajuns 
în şcoli unde problema toaletelor nu a fost rezolvată De Bobi Neacşu, Joi, 03 
septembrie 2020, 12:05. Ultimul update Joi, 03 septembrie 2020, 14:07 5.000 din cele 
22.000 de clădiri şcolare din România nu au acces la internet în acest moment, dar în 
următoarele două săptpmâni alte 2.800 de unităţi vor fi conectate, susţine Jean Badea, 
consilier în Ministerul Educaţiei, potrivit Agerpres. În unele situaţii, internetul ajunge în 
şcoli unde situaţia toaletelor nu a fost rezolvată, dar acest lucru este „pozitiv”, a afirmat 
acelaşi consilier. 
Jean Badea a declarat într-o conferină că se vor face demersuri pentru ca 2.800 de 
clădiri şcolare să fie conectate la internet până pe 14 septembrie, când se reiau 
cursurile. „Sperăm ca începutul anului şcolar să ne găsească cu un număr cât mai mic 
de unităţi în care nu ajunge resursa de internet. Avantajul este că în zonele respective, 
cu comunităţi mici, va exista posibilitatea ca învăţământul să se desfăşoare faţă în faţă, 
deci resursa de internet nu este indispensabilă, ceea ce nu înseamnă că nu este 
necesară”, a mai spus Badea. 
Consilierul din cadrul Ministerului Educaţiei a participat la conferinţa online 
“Telecomunicaţie & educaţie: Gradul de acoperire a reţelelor de telecomunicaţii – 
condiţie pentru educaţia la distanţă”, organizată de ziarul Bursa. Una dintre temele 
conferinţei la care s-a referit Badea este modalitatea în care tehnologia necesară 
predării ajunge în şcolile cu toaleta în curte, notează EduPedu.ro. Îmi place să cred că 
această zonă de şcoli cu toalete în curte se află în zonele defavorizate de fapt şi că nu 
există o legătură directă sau nu ar trebui să creăm o legătură directă între resursa 
tehnologică şi toaleta din curte. Jean Badea, consilier Ministerul Educaţiei: El consideră 
că cele două probleme sunt „distincte” şi e „obligatoriu să fie rezolvate ambele, dar fără 
o legătură între ele”. 
 


