
Toti elevii fug de sport
La cererea Institutiei Prefectului, Inspectoratul Scolar a realizat o centralizare a elevilor din judetul Sibiu
scutiti de la orele de educatie fizica si sport. Rezultatul a fost uimitor. `Foarte multi elevi, la inceputul
anului scolar, din diferite motive, merg la cabinetul medicului scolar si cer scutire de la orele de educatiei
fizica si sport. Noi banuim ca sunt motive obiective pentru care acesti elevi sunt scutiti de la niste ore
normale, insa numai medicii care elibereaza adeverintele medicale pot confirma exact acest lucru. Copiii,
cu acea adeverinta medicala merg apoi la profesorul de educatie fizica si cer sa fie scutiti. Adica in
rubrica din catalog de educatie fizica profesorii scriu `scutit pe motive medicale``, a declarat Constantin
Gorun, inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar Sibiu. Doar o scoala din o suta nu are elevi
inregistrati scutiti de la orele de educatie fizica si sport. In schimb exista scoli unde numarul elevilor care
nu fac sport depaseste 50 sau chiar 80 de copii. Spre exemplu, la Colegiul Economic `Gheorghe Baritiu`
din Sibiu exista 59 de elevi de liceu scutiti medical de la sport. Iar la Medias, la Scoala Nationala de Gaz,
exista nu mai putin de 85 de elevi scutiti de la sport.Conducerea Inspectoratului Scolar spune ca daca
elevii prezinta o adeverinta medicala prin care se certifica faptul ca nu ar putea face sport, nu inseamna
neaparat ca sunt scutiti complet de educatie fizica. `In functie de diagnosticul mentionat de medic nu
insxeamna neaparat ca elevii nu mai merg la orele de sport. Copiii sunt obligati sa vina la orele de
educatie fizica si sa realizeze anumite exercitii si miscari compatibile cu diagnosticul pus de mediul
respectiv. Deci copiii nu sunt scutiti complet de orele de educatie fizica si sport`, mai spune Constantin
Gorun, inspectorul scolar general. Acesta chiar de declara un sustinator al sportului in scoli. 
  
  `Eu sunt un sutinator al sportului in scoli si tot timpul m-am ghidat dupa dictonul `Mens sana in corpore
sano``, mai spune Gorun.In lista de 132 de unitati scolare din judetul Sibiu doar scoala cu clasele I-VIII
din Bradeni, care are un total de 166 de elevi, si Scoala de Arte si Meserii Waldorf din Rosia, care are 110
elevi inregistrati, nu au niciun elev scutit de la sport.In luna mai a anului trecut firma Ortoprofil,
producatoare de corsete speciale pentru coloana vertebrala, a realizat un studiu in randul scolilor din
Sibiu. Rezultatul consultatiilor a fost acela ca jumatate din elevii consultati sufera de o diformitate a
coloanei vertebrale. " Marea problema a copiilor acestor vremuri este faptul ca activitatea lor fizica este
foarte, foarte redusa` a declarat dr. Stelian Banciu, medicul care a facut consultatiile.`O evidenta exacta a
numarului de elevi scutiti de orele de educatie fizica am avut la inceputul anului scolar si acum asteptam
o reevaluare a lor pentru ca mai apar modificari. In orice caz sunt foarte multi copii scutiti. Domnul
prefect a dorit si ne-a solicitat o astfel de evidenta in fiecare luna`, Constantin Gorun, inspector general
scolar.
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