
 decizia referitoare la modul de abordare 
a noului an școlar va fi luată și argumentată 
de către fiecare școală/comunitate,  în funcție 
de resurse, de situațiile epidemiologice locale, 
de limitările și oportunitățile existente;
 asigurarea schimbului de bune practici 
între școli și comunități, cu privire la soluțiile 
adoptate în funcție de context;
 colectarea unor date absolut necesa-
re pentru documentarea și fundamentarea 
deciziilor și planurilor noi de acțiune înain-
te de reînceperea anului școlar, cu privire la 
copii/elevi (identificarea copiilor vulnerabili; 
identificarea principalelor nevoi de sprijin) și 
familiile acestora (acces la dispozitive și inter-
net, competențe digitale, disponibilitatea de 
a însoți copilul în învățarea online);
 instituțiile  abilitate din domeniul edu-

cației și sănătății vor oferi școlilor în mod priori-
tar consiliere și informare, înainte de începerea 
anului școlar și pe parcurs;
 asigurarea de consiliere și suport psiholo-
gic și socio-emoțional copiilor, elevilor și cadrelor 
didactice;
 promovarea unor campanii de reducere a 
stigmatizării și a temerilor legate de contagiu-
ne sau contaminare, la nivelul școlilor (personal, 
elevi, familii);
 sprijin financiar suplimentar acordat șco-
lilor pentru pregătirea începerii anului școlar 
într-un context care promovează incluziunea, 
siguranța și sănătatea, cu oferirea unei educa-
ții de calitate (finanțare suplimentară din par-
tea autorităților centrale și locale, organizațiilor 
neguvernamentale, comunității; reprioritizarea 
planurilor de cheltuieli).

Recomandări pentru începerea anului 
școlar 2020-2021 în condiții de siguranță, cu 
promovarea educației incluzive de calitate, 

pentru toți copiii din România

Acest document a fost creat pentru a veni în sprijinul autorităților naționale, județene și locale 
în planificarea începerii anului școlar 2020-2021, în condiții de siguranță pentru copii și 
întreg personalul unităților școlare, cât și de asigurare a educației incluzive de calitate,  pe 

parcursul acestei situații internaționale fără precedent. 
Am urmărit identificarea unor soluții care pot facilita diminuarea impactului pandemiei asupra 

învățării și reducerea decalajelor înregistrate în învățare în urma închiderii școlilor în perioada 
martie – iulie 2020 în România.

Materialul a fost elaborat de către o echipă de 18 directori implicați în implementarea modelului 
”Educație incluzivă de calitate” și reprezentanți ai instituțiilor județene din Bacău, fiind inițiat 
și coordonat de către UNICEF în România. Recomandările propuse urmăresc cele trei scenarii 
prezentate de către Ministerul Educației și Cercetării și au la bază experiența profesioniștilor din 
educație din perioada martie-iulie 2020, în contextul pandemiei de COVID-19. Soluțiile prezentate 
reflectă totodată rezultatul consultărilor realizate la nivel comunitar pe tema provocărilor, 
vulnerabilităților, constrângerilor și soluțiilor specifice pentru fiecare scenariu în parte. O atenție 
deosebită a fost acordată elevilor aflați în situații de vulnerabilitate și risc de abandon școlar.

Considerațiile și propunerile prezentate vizează în egală măsură eliminarea barierelor pentru 
participarea la educație, susținerea învățării și asigurarea stării de bine a tuturor elevilor, precum 
și acordarea sprijinului necesar cadrelor didactice, personalului școlilor și echipelor manageriale, 
pentru a putea asigura contexte incluzive și servicii de educație de calitate, în siguranță.  

Sperăm ca aceste recomdandări să contribuie la elaborarea unor decizii informate, care să 
susțină accesul tuturor copiilor la educație incluzivă de calitate.
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Sumar executiv Opiniile exprimate în acest document aparțin autorilor și nu reflectă neapărat poziția UNICEF.



 modificarea Legii Educației Națio-
nale (LEN) Art 63 – efective de elevi 
(reducerea numărului de copii/elevi, 
luând în calcul faptul că cifrele de 
școlarizare au fost deja aprobate);
 sprijin financiar pentru achiziția de 
containere, în cazul școlilor care nu 
au spații suficiente și nu pot identifi-
ca spații în alte școli;
 resurse financiare suplimentare alo-
cate pentru toate categoriile de per-
sonal suplimentare; normative noi pri-
vind practica pedagogică a studenților 
și elevilor de la Colegiile Pedagogice;
 asigurarea fondurilor necesare pen-
tru achitarea burselor și a benefici-
ilor acordate de agenții economici, 
în baza contractelor de colaborare 
încheiate înainte de pandemie, din 
diverse domenii, în special din do-
meniul HORECA;
 metodologii și ghiduri pentru ca-
drele didactice  care să vizeze activi-
tățile remediale și recuperatorii;
 normative și metodologii elaborate 
de Direcțiile de Sănatate Publică (DSP) 
și ministerele de resort, pentru asigu-
rarea condițiilor igienico-sanitare;
 alocarea de fonduri suficiente de 
către Consiliile Locale, direct corelate 
cu aspectele constatate de către DSP 
și recomandările propuse.

Scenariul Verde
Începerea anului școlar cu frecvență normală, în 
condiții stricte de asigurare a sănătății tuturor elevilor, 
a cadrelor didactice și a personalului din școli

 orar flexibil de începere a activităților, reducerea grupelor/claselor, 
reamenajarea spațiului (libertate de decizie la nivelul școlilor, având 
în vedere diferențele privind spațiile școlare existente și numărul 
de schimburi în care lucrează; posibil mutarea unor clase în spațiile 
excedentare sau apelarea la containere moderne);
 amenajarea spațiilor exterioare ale grădinițelor în vederea 
desfășurării unui număr mai mare de activități de învățare în aer liber;
 suspendarea programului ,,Școala altfel” la toate nivelurile de 
învățământ; 
 identificarea și angajarea de personal suplimentar: didactic, 
nedidactic, auxiliar, de îngrijire, medical; suplinirea unor activități 
didactice, de către asistenți - elevi/studenți care se pregătesc pentru 
cariera didactică și fac practică pedagogică;
 desfășurarea de activități remediale pentru copiii/elevii care nu au 
participat la învățarea online/la distanță;
 realizarea unor adaptări curriculare diferențiate/individualizate, la 
nivelul fiecărei școli;
 sprijin din partea autorităților pentru liceele tehnologice în vederea 
susținerii practicii curente și comasate la agenții economici (HORECA). 
În caz contrar, va exista pericolul ca elevii să nu poată beneficia de 
aceste servicii atât de necesare pentru viitorul meseriei alese;
 vizite în școli și asigurare de consiliere din partea unor experți în 
sănătate publică; prezentarea punctului de vedere al/normativelor 
Direcțiilor de Sănătate Publică și verificarea unității școlare înainte de 
începerea anului școlar pentru autorizarea funcționării prealabile și nu 
prin asumarea de către directorii unităților de învățământ;
 asumarea de către părinți a carantinării în cazul apariției cazurilor 
de îmbolnăvire în colectivitate; 
 interzicerea accesului părinților în școală/grădiniță; proceduri de 
aducere și preluare a copiilor de la grădiniță fără intrare în spațiul școlar.

Recomandări/soluții propuse:

NEVOI PRIORITARE DE SPRIJIN:



a x b= c

 reglementări legale privind monitori-
zarea absenteismului în timpul învăţării 
la distanţă;
 resurse financiare suplimentare aloca-
te pentru personalul didactic, care susți-
ne activități atât în unitatea de învăță-
mânt cât și în online;
 asigurarea suportului financiar pentru 
acces la dispozitive și aplicații informa-
tice necesare cadrelor didactice și pen-
tru asigurarea digitalizării unităților de 
învățământ;
 adaptarea metodologiilor și normelor 
privind evaluarea anuală a cadrelor di-
dactice, luând în considerare specificul 
predării-învățării-evaluării în sistem hibrid;
 sprijin metodologic și reglementări 
cu privire la planificarea și proiectarea 
activităților în format hibrid, pe cicluri, 
niveluri de învățământ și discipline; 
 ghiduri pedagogice privind educația 
remedială și învățarea accelerată în sis-
tem hibrid;
 normative clare emise de către DSP și 
autorități naționale, materiale de infor-
mare și promovare a regulilor de igienă 
și siguranță, realizate pe categorii diferite 
de adresabilitate; asigurare de personal 
medical suplimentar în școli; asistență 
online, posibil o linie de urgență la care 
specialiști din domeniul medical să ofere 
consultanță cadrelor didactice, echipelor 
manageriale, părinților față de probleme-
le de igienă și sănătate legate de partici-
parea la programul școlar al copiilor.

Scenariul Galben
Cursuri organizate după un model mixt/hibrid; 
Prioritate: preșcolarii, elevii claselor pregătitoare 
– a IV-a și elevii din anii terminali

 obligativitatea participării tuturor preșcolarilor și elevilor la un minim 
de activități desfășurate de cadrul didactic online, precum și întocmirea 
unei proceduri de prezență online;
 activitatea online de tip asincron; orar flexibil;
 angajarea/detașarea, pe o perioadă determinată, de personal medical 
în număr suficient;
 asigurarea pentru cadrele didactice a unor cursuri de dezvoltare a com-
petențelor digitale și adaptărilor curriculare în format online pentru toți 
copiii și, în mod particular, pentru copiii vulnerabili;
 reducerea presiunii volumului de muncă al cadrelor didactice prin sim-
plificarea sau scăderea numărului documentelor de elaborat și a altor res-
ponsabilități administrative, în condițiile în care vor fi solicitate suplimen-
tar în predarea-învățarea-evaluarea în sistem hibrid (blended-learning); 
 ajustarea curriculară (prin condensare/prioritizare) și a metodologiilor 
de evaluare;
 planuri pentru învățare accelerată și educație remedială;
 predare colaborativă la nivel de școală, acolo unde sunt mai multe clase 
pe nivel;
 accesarea de fonduri pentru digitalizarea unităților de învățământ, 
conectarea la internet și pentru achiziția unor pachete pentru învățarea 
digitală;
 vizite în școli și asigurare de consiliere din partea unor experți în să-
nătate publică; prezentarea punctului de vedere/normativelor DSP și 
verificarea unității școlare înainte de începerea anului școlar pentru au-
torizarea funcționării prealabilă și nu prin asumarea de către directorii 
unităților de învățământ;
 dezvoltarea unor protocoale specifice de securitate și sănătate pentru 
personal, elevi și comunitatea școlară largă, completate de Ghiduri pre-
zentate și discutate cu toți beneficiarii;
 parteneriate cu părinții, pentru continuarea/extinderea/susținerea ac-
tivităților de învățare desfășurate de copii/elevi în familie; transmiterea 
informațiilor cheie către îngrijitorii și familiile elevilor cu privire la aplicarea 
protocoalelor de igienă și igienizare, la regulile nou instituite.

Recomandări/soluții propuse:

NEVOI PRIORITARE DE SPRIJIN:
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 reglementări legale privind monitorizarea ab-
senteismului în contextul învăţării la distanţă;

 achiziția de resurse tehnologice prin progra-
me guvernamentale sau fonduri europene,  ast-
fel încât toți elevii să poată avea acces la acest 
tip de învățare; asigurarea suportului financiar 
pentru acces la dispozitive și aplicații informa-
tice necesare cadrelor didactice și pentru asigu-
rarea digitalizării unităților de învățământ;

 adaptarea metodologiilor și normelor privind 
evaluarea anuală a cadrelor didactice, luând în 
considerare specificul predării-învățării-evaluării 
în sistem exclusiv online;

 sprijin metodologic și reglementări cu privire 
la planificarea și proiectarea activităților exclu-
siv în format online, pe cicluri, niveluri de învă-
țământ și discipline.

Scenariul Roșu
Cursuri organizate exclusiv 
în sistem online

 redimensionarea duratei unei lecții în context online 
și a categoriilor de activități propuse elevilor; regândi-
rea orarelor, la nivelul fiecărei școli;
 formarea unor grupuri de experți care să ofere ghiduri 
și metodologii cu exemple concrete, eficiente în didac-
tica predării-învățării-evaluării exclusiv în sistem online, 
la diferite vârste și pe diferite discipline;
 formarea cadrelor didactice pentru reconfigurarea 
întregii practici educaționale în context exlusiv online;
 accesarea de fonduri pentru digitalizarea unităților 
de învățământ, conectarea la internet și pentru achiziția 
unor pachete pentru învățarea digitală și sprijinirea ca-
drelor didactice pentru achiziția dispozitivelor necesare 
și a accesului la aplicații informatice necesare;
 accesul la platforme online recunoscute, oficiale, ușor 
de utilizat de către elevi (și părinți în cazul preșcola-
rilor), completat de kit-uri de învățare tipărite, pentru 
copiii din zone/familii defavorizate, care nu au acces la 
resurse online;
 obligativitatea participării preșcolarilor/elevilor la un 
minim de activități propuse de către cadrul didactic, 
precum și întocmirea unei proceduri de prezență online;
 ajustarea curriculară, prin condensare/prioritizare, cu 
accent doar pe competențele de bază și care permit 
progresul în învățare la nivelul următor; reconfigurarea 
metodologiilor de evaluare, în condițiile procesului edu-
cațional desfășurat exclusiv online.

Recomandări/soluții propuse:
NEVOI PRIORITARE DE SPRIJIN:


