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”În momentul de 
față, activitatea fizică la 
școli, la universități, la 
grădinițe este suspen-
dată pe durata stării de 
urgență. Și am evaluat 
cum putem să continu-
ăm, având în vedere că 
pe 12 iunie anul școlar, 
în mod normal, se termi-
nă. Trebuie să fim foar-
te conștienți de faptul că 
epidemia nu s-a termi-
nat. Aud de la mulți că 
este cazul să ne relaxăm, 
că vremea este frumoa-
să și că epidemia oricum 
va dispărea. Dragii mei, 
din păcate, nu este așa! 
Am avut, ați văzut în sta-
tisticile de ieri, peste 400 
de noi cazuri de persoa-
ne infectate. Avem as-
tăzi peste 300. Deci, nu 
putem să vorbim în ni-
ciun fel despre o relaxa-
re sau despre o încetini-
re, din păcate, a acestei 
epidemii. Pe de altă par-
te, trebuie să ținem cont 
de câteva lucruri destul 
de simple. Faptul că ele-
vii s-ar duce la școală ar 
implica, din punctul nos-
tru de vedere - și toți ca-
re am fost la discuție au 
fost de acord -, două 
riscuri mari”, a declarat 
președintele. El a atras 
atenția că există riscul 
major ca elevii să ducă 
boala la școală și exis-
tă un risc semnificativ să 
ducă boala de la școală 
acasă. Astfel, sunt două 
riscuri majore. Șeful sta-
tului a menționat că sunt 
o serie de țări din Uniu-
nea Europeană care nu 
mai doresc să redeschi-
dă școlile, dar și țări un-
de situația este în evalu-
are. ”Avem un exemplu 
din Franța, unde într-o 
provincie s-a deschis ex-
perimental școala și ex-
perimentul nu a decurs 
foarte bine. După puține 
zile, zeci de elevi au fost 
testați pozitiv și mai mulți 
dascăli au ajuns, în doar 
câteva zile, la terapie in-
tensivă. Deci, lucrurile nu 

sunt absolut deloc sim-
ple. În concluzie, s-a de-
cis astăzi ca pentru ma-
joritatea elevilor, în acest 
an școlar, grădinițele, 
școlile și universitățile 
să nu se mai redeschi-
dă. Deci, nu se va întoar-
ce elevul, studentul, fi-
zic la cursuri”, a subliniat 
președintele României. În 
acest condiții, anul școlar 
se va termina pe 12 iunie. 
Până atunci vor continua 
formele de învățământ la 
distanță. 

Evaluarea 
Națională, 
din 15 iunie. 
Bacalaureatul 
începe cu probe 
scrise

Ministrul Educației, 
Monica Anisie, a comple-
tat că deși școlile rămân 
închise și se va învăța în 
continuare la distanță, 
elevii din clasa a VIII-a, a 
XII-a, a XIII-a, anii de fi-
nal de ciclu profesional și 
postliceal pot reveni în cla-
se pe 2 iunie, pentru do-
uă săptămâni, pentru a 
face pregătire pentru exa-
menele naționale. Evalua-
rea Națională începe în 15 
iunie, iar Bacalaureatul – 
în 22 iunie. O noutate es-
te că Bacalaureatul va în-
cepe cu probele scrise și 
abia după aceea se vor da 
probele orale.

Examenele se vor 
desfășura cu cel mult 
10 elevi în clasă, în 
condiții de respectare a 
distanțării, a mai spus 
ministrul. Pentru elevii 
cu probleme de sănăta-
te sau care au acasă per-
soane cu risc de îmbolnă-
vire, prezența la școală 
va fi optională, iar decizia 
va aparține părinților. În 
această situație, pregăti-
rea elevilor se va face în 
sistem online. Examenele 
naționale se vor susține 
în baza unei programe 
deja publicate de Minis-

terul Educației, care va 
conține doar materia pre-
dată în primul semestru 
al acestui an școlar. Ma-
teria care nu a fost pre-
dată anul acesta va fi re-
cuperată în următorul an 
școlar. 

Școala de acasă, în 
Ilfov, la parametri 
optimi

R e p r e z e n t a n ț i i 
Inspec toratului Școlar Ju-
de țean Ilfov ne-au comu-
nicat că au fost luate mă-
suri pentru ca școala de 
acasă să se desfășoare în 
cele mai bune condiții, iar 
într-o proporție  foarte ri-
dicată, elevii reușesc să 
acceseze cursurile în sis-
temul online, prin inter-
mediul platformelor digi-
tale existente. 

Prof. Rada Dumitru, 
Inspector Management 
Instituțional în cadrul 
Inspectoratului Școlar 
Județean (IȘJ) Ilfov, 
 ne-a declarat că inspec-
toratul școlar a aprobat, 
luni, ”Planul județean de 
Intervenție educațională 
pentru  situația sus-
pendării cursurilor din 
învățământul preuniver-
sitar”, care stabilește do-
uă categorii de măsuri: la 
nivelul inspectoratului și 
măsuri la nivelul unităților 
de învățământ. 

”Planul a fost reali-
zat în baza unei analize 
pe care IȘJ Ilfov a reali-
zat-o în urma chestionă-
rii directorilor unităților 
de învățământ, deci por-
nim de la o realitate pe 

care am diagnosticat-o 
și vorbim despre propu-
neri de măsuri prin care 
să susținem evident pla-
nul național pe care Mi-
nisterul Educației l-a pro-
pus. În sensul acesta, noi 
avem deja o bază de da-
te din care reiese că la ni-
vel județean un procent 
destul de mare de elevi, 
peste 86%, dețin mijloa-
ce tehnice și conexiune 
la internet pentru a pu-
tea  participa cu succes 
la aceste activități. Avem 
și aproximativ 14% copii 
care nu au acces la cone-
xiune la internet sau nu 
au tot timpul la dispoziție 
mijloace tehnice. Con-
form planului, pentru 
acești copii școlile identifi-
că și alte soluții, cum ar fi 
transmiterea prin whatsa-
pp, pe telefonul părinților, 
din partea comunității lo-
cale, primării care susțin 
prin achiziționarea unor 
aparate care să le poată 
fi date în folosință pe pe-
rioada învățării online. Ne 
străduim să fim cât mai 
eficienți, inclusiv pentru 
această categorie de co-
pii pe care să îi aducem în 
spațiul virtual”, a spus in-
spectorul.

Prof. Rada Dumitru a 
mai menționat că există 
încă un procent de profe-
sori care nu au în totali-

tate competențele de uti-
lizare a platformelor de e-
learning. ”Și pentru ei, în 
planul nostru județean, 
am propus organizarea 
de webminarii pe parcur-
sul cărora să își dezvolte 
aceste competențe. Nu 
înseamnă că acești co-
legi ai noștri nu dezvol-
tă deloc activități online. 
Exclus. Pentru că toate 
școlile au exersat  lucrul 
acesta, iar la acest mo-
ment, când predarea de-
vine obligatorie, ne ima-
ginăm că nu poate rămâ-
ne nimeni în afara acestui 
act de învățare online. Ne 
dorim ca și acest segment 
al colegilor noștri să reali-
zeze activitățile în condiții 
optime și atunci Casa Cor-
pului Didactic demarea-
ză  în perioada imedi-
at următoare organiza-
rea acestor webminarii și 
vom avea, sperăm  noi, 
reacții în consecință din 
partea tuturor profesori-
lor. Mai mult decât atât, 
ne-am îngrijit și de actul 
managerial, directorii care 
au o mare responsabilita-
te în perioada aceasta în 
ceea ce privește monito-
rizarea, controlul acestor 
activități, în vederea efec-
tuării plăților salariale, ast-
fel ca toți colegii noștri să 
poată să desfășoare ac-
tul didactic în condiții cât 
mai bune. În sensul aces-
ta, consiliul consultativ al 
directorilor, pe care chiar 
eu  i-am coordonat, au re-
alizat un ghid de conduce-
re de la distanță, un ghid 
al directorului de școală. 
Chiar astăzi (n.r. – luni) le 
va fi pus la dispoziție, as-
fel încât, împreună să fa-
cem ca ”Școala de acasă” 

să  funcționeze cât mai bi-
ne în județul nostru ”, a 
mai declarat prof. Rada 
Dumitru.

Există și câțiva profe-
sori care nu au mijloace 
tehnice, dar cu soluții lo-
cale problemele acestea  
au fost rezolvate, adică 
s-au cumpărat stick-uri 
de internet pentru cei ca-
re nu beneficiau, fie prin 
asociațiile de părinți, fie 
prin consiliile locale. ”La 
acest moment, profeso-
rii și-au rezolvat această 
problemă. Rămâne acel 
segment de 14% dintre 
copii pentru care trebu-
ie să avem soluții foar-
te aplicate. Oricum, pâ-
nă la sfârșitul  săptămâ-
nii, cu siguranță vom ști 
ce soluții s-au mai adop-
tat la nivelul școlilor, îm-
preună cu primăriile. Este 
cert că și pentru ei, con-
form planului nostru, vor 
exista niște planuri re-
mediale, dacă va fi ca-
zul, ca și pentru copiii cu 
cerințe educaționale spe-
ciale. Fiecare școală își va 
organiza orarul, ținând 
cont realitatea școlii și a 
comunității”, potrivit prof. 
Rada Dumitru. 

Profesorul a do-
rit să menționeze că la 
școlile private lucrurile 
funcționează excepțional, 
în sensul în care, în 
proporție de sută la su-
tă, copiii beneficiază de 
 cursuri de calitate, iar pro-
fesorii desfășoară din start 
activități online: ”Avem și 
școli private care chiar de 
când  a debutat această 
criză au mers mai departe 
cu actul de predare și nu 
au lăsat în afara activității 
absolut niciun copil”.

Plan de măsuri, la nivelul județului Ilfov, pentru școala de acasă

Grădinițele, școlile și universitățile nu 
se mai redeschid în acest an școlar

 Evaluarea Națională și Bacalaureatul se vor organiza cu 
respectarea unor reguli foarte stricte, de distanțare

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, la 
Palatul Cotroceni, după o nouă ședință privind 
măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19, 
că s-a luat decizia ca unitățile de învățământ să 
nu fie deschise până în toamnă. Elevii vor învăța 
online, iar anul școlar va fi finalizat pe baza notelor 
obținute până acum. Examenele finale vor fi 
susținute de elevi, respectându-se normele de 
distanțare socială. 

Cristina NedelCu
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