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Totuși, aproape jumă-
tate dintre angajații ca-
re au răspuns sondajului 
BestJobs sunt îngrijorați 
de lipsa de claritate pri-
vind forma noului an 
școlar și se tem că aces-
ta va fi unul de sacrificiu 
educațional pentru copii. 
Alți 47% speră ca școlile 
să nu se transforme în fo-
care de COVID-19 și 40% 
sunt îngrijorați de o even-
tuală îmbolnăvire a ce-
lor mici, ceea ce ar pune 

în pericol și restul mem-
brilor familiei. Sunt însă și 
părinți îngrijorați că nu vor 
putea merge la serviciu 
din cauză că unitățile de 
învățământ ar putea să nu 
se deschidă (14,8%). În 
situația în care anul școlar 
va avea o componentă 
online, jumătate dintre 
părinții care au participat 
la sondajul BestJobs spun 
că au tot ce le trebuie 
pentru a putea asigura co-
pilului cadrul optim pentru 

cursuri online. Puțin peste 
31% afirmă însă că dispun 
doar parțial de instrumen-
tele necesare școlii online 
- dispozitiv electronic, in-
ternet și spațiu dedicat de 
lucru -, în timp ce 19,3% 
spun că nu le pot asigura 
celor  mici un cadru propi-
ce pentru școala de aca-
să. Mai mult, școala onli-
ne ridică probleme pentru 
31,1% dintre respondenți 
și pentru că nu au cu ci-
ne să lase copiii acasă, 
alți 30,5% spun că se 
văd nevoiți să lase copi-
ii să-și ocupe singuri tim-
pul cu activitățile școlare, 
iar 19,5% spun că vor ce-
re ajutorul bunicilor. Ast-
fel, dacă școala va conti-
nua online, cei mai mulți 
dintre angajații-părinți 
(46,5%) consideră că an-
gajatorul ar trebui să-i la-
se să lucreze de acasă, 
în timp ce 25% ar prefe-

ra să li se reducă progra-
mul de lucru, astfel încât 
să se poată ocupa și de 
activitățile școlare ale co-
piilor.

Organizarea 
anului școlar, încă 
neclară părinților

Din perspectiva pă-
rinților, este nevoie de 
măsuri solide din par-
tea autorităților pentru 
siguranța elevilor în acest 
an școlar. Astfel, 47,4% 
dintre respondenți consi-
deră că toate instituțiile 
de învățământ trebu-
ie dotate cu materia-
lele sanitare și de igie-
nă corespunzătoare, alți 
42,4% menționează pre-
gătirea cadrelor didacti-
ce pentru predare onli-
ne, iar puțin peste 40% 
vorbesc despre investiții 
în extinderea spațiilor 

de învățământ, astfel în-
cât să poată fi asigurată 
distanțarea necesară în-
tre copii. Totodată, 33,7% 
dintre salariați punctează 
faptul că autoritățile loca-
le ar trebui să asigure ta-
blete sau laptopuri și ac-
ces la internet tuturor ele-
vilor, astfel încât școala 
online să se desfășoare 
în condiții optime, în timp 

ce 21,8% vorbesc des-
pre reglementarea siste-
mului de învățare de aca-
să  (homeschooling). Doar 
1,5% dintre angajații 
cu copii de școală ca-
re au răspuns sondaju-
lui Bestjobs consideră că 
autoritățile sunt îndeajuns 
de pregătite pentru înce-
perea noului an școlar în 
actualul context.

Angajații români care au copii vor școală doar în sălile de clasă
Peste 45% dintre angajații care au copii își doresc 
ca noul an școlar să se desfășoare normal, în 
ciuda contextului epidemiologic actual, iar elevii să 
înceapă cursurile direct din băncile școlii, arată un 
sondaj efectuat de platforma de recrutare online 
BestJobs. Alți 29% preferă un sistem de învățământ 
hibrid, care să îmbine orele în sala de clasă cu 
cele online, de acasă, și numai 25% cred că școala 
ar trebui să se desfășoare deocamdată exclusiv 
online, pentru siguranța elevilor și a familiilor 
acestora.

”Școlile se vor 
deschide pentru că 
este inadmisibil să 
avem o generație 
pierdută, chiar dacă 
situația e diferită față 
de anii anteriori. Este 
foarte important ca 
școala să înceapă 
fizic, copiii trebuie 
să meargă la școală, 
să învețe, să se 
întâlnească cu alți copii 
de vârsta lor. 

Pentru a face posibil 
acest lucru, e nevoie de 
regulamente și proceduri 
speciale în vremuri de 
epidemie, și la ele lucrea-
ză Ministerul Sănătății și 
Ministerul Educației. Aco-
lo unde nu se va putea, 
se va interveni pentru 
a permite desfășurarea 
învățământului online. În 
ceea ce privește protecția 
în unitățile de învățământ, 
măsurile nu sunt compli-
cate, sunt cele de bază: 
purtatul măștii, păstrarea 
distanței, igiena mâinilor. 
Toți părinții au o preocu-
pare firească față de să-
nătatea copiilor. Îi încu-
rajez pe toți să-și trimită 
copiii la școală dacă sunt 
sănătoși, iar dacă nu sunt 
sănătoși, să-i țină aca-
să și să consulte medi-
cul de familie. Nu trebu-
ie să căutăm soluții sofis-
ticate birocratice, dar fi-
ecare - părinții, școala, 
autoritățile - trebuie  să-și 
asume răspunderea ca-
re îi revine”, a decla-
rat, săptămâna trecută, 
Președintele României, 
Klaus Iohannis.

Decizia, la nivel 
local!

La rândul său, minis-
trul Educației, Monica Ani-
sie, a declarat că decizia 
privind modalitatea în ca-
re se vor prezenta elevii la 
cursuri va fi luată de consi-
liul de administrație al uni-
tății de învățământ, care 
va înainta propunerea spre 
avizare inspectoratului șco-
lar și Direcției de Sănătate 
Publică, ulterior aceasta fi-
ind transmisă spre aproba-
re Comitetului pentru Situ-
ații de Urgență. ”Ea a afir-
mat că astfel decizia va fi la 

nivel local. ”Am dat în fe-
lul acesta autonomie loca-
lă, pentru că directorul uni-
tății de învățământ, direc-
torul de la DSP locală cu-
nosc cel mai bine ce se în-
tâmplă local, nu de la ni-
vel central să luăm pentru 
toată lumea aceeași măsu-
ră”, a explicat ministrul. ”În 
momentul de față nu sunt 
suficienți medici sau asis-
tente în cabinetele școlare. 
Prin proiectul de lege pe 
care l-am trecut prin Gu-
vern și l-am depus la Parla-
ment am solicitat debloca-
rea posturilor pentru per-

sonalul didactic, personal 
nedidactic și pentru medici 
și asistente din cabinetele 
școlare. În Legea 55 - le-
gea în care sunt prevăzute 
măsurile pentru starea de 
alertă - a fost interzis con-
cursul până și pentru func-
țiile didactice”, a spus mi-
nistrul,  la postul B1. Anisie 
a afirmat că a avut o dis-
cuție în acest sens cu mi-
nistrul Sănătății, Nelu Tă-
taru, ”pentru a găsi solu-
ții așa cum am găsit și în 
perioada examenelor nați-
onale”. ”Am avut în fiecare 
unitate de învățământ câ-

te un medic sau o asistentă 
în așa fel încât să se desfă-
șoare activitățile fără nicio 
problemă. Domnul minis-
tru Tătaru a prezentat o si-
tuație a acestor medici sau 
asistente care ar putea să 
vină în parteneriat cu auto-
ritatea publică locală către 
unitatea de învățământ”, a 
mai susținut reprezentan-
tul MEC.

Majoritatea 
a continuat 
învățarea

Ministrul Educației a 

mai afirmat că nu se poa-
te spune că toți elevii au 
avut acces la învățământ 
online pe perioada sus-
pendării cursurilor, dar 
susține că au existat pro-
fesori care le-au dus ma-
teriale acelor copii pentru 
a putea învăța. ”Nimeni 
nu poate să spună că toa-
tă lumea a avut acces, 
dar, repet, marea majori-
ate a elevilor a participat 
la lecții, fie în sistem onli-
ne, fie și-au continuat în-
vățarea de acasă cu aju-
torul profesorilor“, a spus 
Anisie.

Părinții, școala, autoritățile să-și asume răspunderea pentru 
începerea școlii!


