COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a producerii incidentului din 24‐02‐2016, de la Liceul Teoretic « Emil
Racoviţă », în timpul orei de religie de la clasa a XI‐a, profesor Vrînceanu Gabriel,
Inspectoratul Şcolar Judeţean (I.S.J.) Vaslui a constituit o comisie de anchetă formată din
inspectorul şcolar pentru disciplina religie, consilierul şcolar de la cabinetul
psihopedagogic al liceului, un grup de trei consilieri de specialitate de la Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Vaslui şi un profesor metodist
pentru disciplina religie.
În urma discuţiilor purtate cu toţi factorii implicaţi, s‐au constatat următoarele: elevul
a declarat că nu imaginile prezentate i‐au influenţat starea de sănătate, el imaginându‐şi
posibile consecinţe nefaste, acest fapt influenţându‐l emoţional; elevul susţine că este
foarte interesat de tema discutată şi nu are să‐i reproşeze nimic cadrului didactic;
părintele elevului declară că „este de acord cu asemenea materiale educative”; domnul
profesor de religie susţine că nu intenţiona să prezinte filmul integral, ci doar câteva
secvenţe care ilustrau tema abordată în cadrul orei. De asemenea, profesorul opinează
că starea de sănătate a elevului nu era satisfăcătoare.
Consilierii de specialitate de la C.J.R.A.E. Vaslui consideră că primele 6 minute ale
filmului, vizionate de elev şi difuzate la clasă până în momentul incidentului, nu prezintă
imagini cu puternic impact emoţional, acestea furnizând mai degrabă informaţii despre
stadiile dezvoltării fătului, imagini ce sunt regăsite, de altfel, şi în atlasele de biologie.
Reacţiile elevului ar fi putut fi influenţate de un cumul de factori: particularităţi ale
personalităţii (sensibilitate, capacitate empatică la nivel ridicat), posibil disconfort fizic,
particularităţi specifice vârstei adolescenţei.
Profesorii de specialitate din cadrul comisiei consideră că materialul ales de cadrul
didactic pentru ilustrarea orei este adecvat temei, cu condiţia unei difuzări selective, a
unor secvenţe care promovează apărarea vieţii.
I.S.J. Vaslui recomandă tuturor cadrelor didactice gestionarea judicioasă a materialelor
şi mijloacelor de învăţământ folosite la clasă, pentru a se evita generarea unui impact
emoţional negativ care să afecteze într‐un mod nedorit confortul psihic şi starea de
sănătate a elevilor.

