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Cinci minute şi începe lecția! Aşezați‐vă comod în fotoliul din fața calculatorului, activați netul şi
fiți pregătiți! Aşa ar suna clopoțelul ‐ mesager în fiecare dimineață în casele unde se găsesc copii de
vârstă şcolară.
Profesorul se aşază şi el în fața computerului pentru a proiecta pe ecranele micuților
informațiile, exercițiile, imaginile dorite. De două – trei ori pe săptămână, îi scoate din mediul sigur de
acasă pentru a se întâlni pe teren. Într‐o zi, experiment în muzeu, în alta – pictură în natură, o zi
petrecută la locul de muncă al unuia dintre părinți – fie că e vorba de o fabrică de alimente, fie de un
birou. La început, se pleacă de la munca de jos – curățenie, hrănitul animalelor de la Zoo etc. Pe parcurs
se ajunge şi la birouri.
Zilnic, copiii se întâlnesc cu profesorii de educație fizică. Pe rând exersează gimnastica, înotul,
sporturile de echipă.
Liniştit, în biroul său, profesorul îşi pregăteşte pe calculator programul de activități, ia legătura
cu reprezentanții comunității locale, stabileşte întâlnirile şi activitațile elevilor.
Un vis? Ne gândim la lecții pe calculator transmise on‐line, la elevi interesați, la renunțarea la
ghiozdanele supraîncărcate. Nu e ceva imposibil. În parte se şi realizează. Există şcoli unde laboratoarele
AEL funcționează. Întrebarea este dacă vor mai exista şi profesori motivați să se implice, să se
perfecționeze.
Elevul modern nu mai este, cu siguranță, atras de planşa învechită expusă la tablă. Acestuia,
aşezat în fața PC‐ului, trebuie să‐i fie arătat cum creşte o plantă – pe care nu o mai vede în grădina
bunicii, cum se dezvoltă un animal – căci el nu mai are ocazia să se mai joace cu puii de găină din aceeaşi
ogradă. Elevul modern pierde din ce în ce mai mult legătura cu natura – părintele este prea ocupat, în
grădina bunicilor se lăfăie la soare gazonul.
Cine să îl ajute pe acesta să observe şi să respecte natura? Cine să îl determine să cunoască
procesul câştigării traiului zilnic? Cum să ajungă să respecte munca? Cui revine rolul de a‐i insufla aceste
valori? Bineînțeles, şcolii care astăzi scoate copilul din clasă, din mediul acela închis, static, îl antrenează
pentru viață.
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