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OBIECTUL: Organizarea și realizarea cursurilor în școlile elementare și medii în anul
școlar 2020/2021
Stimate domn/ă,
Vă informăm că, Comandamentul de criză pentru combaterea bolii contagioase
COVID- 19, în ședința ținută pe data de 11 august 2020, a adoptat Concluzia privind
adoptarea Îndrumarului de specialitate pentru organizarea și realizarea activității
instructiv-educative la școlile elementare elementară în anul școlar 2020/2021,
Îndrumarului de specialitate pentru organizarea și realizarea cursurilor în mod direct
și prin învățarea la distanță pentru școlile medii în anul școlar 2020/2021 și
Instrucţiunile privind măsurile de protecție a sănătății elevilor și angajaților pentru
școlile elementare și medii (Concluzia 08 Numărul: 53-6306/2020-1 din 11 august
2020), prin care se reglementeză mai detaliat problemele de organizare și desfăşurare a
activității instructiv-educative în condițiile care solicită aplicarea mai multor măsuri
preventive și de protecție în lupta împotriva virusului Covid-19.
În ataşamentul acestei corespondențe vă trimitem concluzia menționată și actele
adoptate, care prezintă baza de început pentru organizarea, planificarea și programarea
activității instructiv-educative în întregime în școli în condiții dificile, începând cu data
de 1 septembrie 2020.
În baza îndrumarului de specialitate corespunzător Colegiul pedagogic și Echipa
pentru asigurarea calității și dezvoltarea instituției trebuie să propună modul de
organizare a cursurilor la școală, care se vor baza pe modelele descrise. Punctele
de plecare la pregătirea propunerii trebuie să fie, în primul rând, analiza condițiilor de
spaţiu al școlii și rezultatele pronunţării părinților. Vă reamintim că părinții au dreptul
și obligația de a se pronunţa dacă în condițiile epidemiologice existente permit
copilului/copiilor lor să frecventeze cursurile, sau se pronunţă pentru învățarea la
distanță (cursuri TV prin intermediul Instituţiei Publice mediatice RTS). Definitiv,

hotărârea privind modelul sau modelele de cursuri la nivel de instituție trebuie să fie
adoptată cu participarea tuturor membrilor consiliului profesoral.
În perioada din 19 până în 25 august 2020, la nivel regional sau comunal vor avea
loc întruniri cu directorii școlilor, ca aspect al sprijinului suplimentar acordat
școlilor la soluționarea problemelor concrete și/sau organizaționale de importanță
pentru începerea cu succes a anului școlar. Cu privire la termenele acestor întruniri
directorii școlilor vor fi înștiințați prin intermediul direcției școlare competente. Pentru
asistență de specialitate la organizarea cursurilor și la alegerea modelului corespunzător
vă puteți adresa consilierilor școlari la direcția școlară competentă.
Este important să permiteți anterior tuturor angajaților la școală să se informeze la timp
despre conținutul îndrumarului de specialitate corespunzător şi instrucţiunile privind
măsurile de protecție și să stabiliți modul de comunicare cu părinții elevilor pentru a
obţine pronunţarea lor cu privire la frecventarea cursurilor. Atenție specială trebuie
acordată obligațiilor menționate ale grupurilor țintă la școală.
În perioada din 24 până în 27 august 2020 toate școlile trebuie să trimită direcției
școlare competente informații privind alegerea modelului/modelelor de cursuri.
Formularul în formă electronică pentru trimiterea informațiilor va fi trimis ulterior
tuturor școlilor. De asemenea, datele privind organizarea activității trebuie introduse în
SI Dositej fapt asupra căruia vor fi trimise instrucţiuni speciale.
În etapă finală este procedura de adoptare a Regulamentului privind programul
special de educație și instrucție, prin care se reglementează orarul și durata orei,
organizarea și realizarea cursurilor, conținuturile necesare în conformitate cu
programul de cursuri și învățare, perioada de realizare a conținuturilor programului
prescrise și planul de realizare a cursurilor la școala elementară și medie în cazul
situațiilor și circumstanţelor de urgență. Anexa acestui act va cuprinde recomandări și
planul de realizare a cursurilor.
Când este vorba de planificarea și programarea activității instructiv-educative la nivel
de instituție, modelele propuse și realizarea cursurilor necesită o abordare
flexibilă, mai ales din cauză că modificările la organizarea și realizarea cursurilor vor
depinde de schimbările condițiilor epidemiologice într-un anumit teritoriu mai larg sau
mai restrâns. Flexibilitatea este necesară și în ceea ce priveşte îndatoririle angajaților
care vor fi condiționate de modul de organizare a cursurilor. De exemplu, școlile care
sunt cuprinse în proiectul de activitate îmbogățită într-un schimb au dreptul și obligația
de a redefini activitățile planificate ale proiectului și de a le pune în funcția sprijinului
suplimentar elevilor pe parcursul învățării la școală și/sau la distanță.
Se recomandă profesorilor să facă planificarea și programarea cursurilor în
formă electronică. De asemenea, planurile și rapoartele la nivel școlar trebuie să fie în
formă electronică, conform formatelor care vor fi trimise școlilor. Planificarea și

raportarea la nivel școlar trebuie să fie lunară (cu excepția lunii septembrie, când va fi
la două săptămâni) și aceste procese vor fi urmărite de către direcția școlară competentă.
Având în vedere importanța deosebită a începutului de an școlar pentru elevii de clasa
întâi la școala elementară și medie și elevii de clasa a cincea la școala elementară,
atenție deosebită trebuie acordată organizării primelor întâlniri ale profesorilor
și diriginților cu elevii și/sau părinții elevilor, astfel încât să se aplice toate măsurile
de protecție împotriva răspândirii virusului (distanța fizică, măști de protecție, spațiu
extern al școlii, spații mari în interior, prezentarea și conversațiile în grupuri mai mici,
pauze între întâlniri cu măsuri obligatorii pentru curățarea și pregătirea spațiului și alte
măsuri). Aceste întâlniri trebuie ținute pe data de 31 august 2020.
Privit în întregime, suntem de părere că majoritatea școlilor vor fi pregătite pentru
elaborarea și realizarea planului efectiv și eficient al activității instructiv-educative. Vă
reamintim că în lunile precedente s-a acumulat experiență profesională semnificativă
cu rezultate foarte bune și s-a dovedit că în majoritatea școlilor cele mai importante
sunt resursele umane. Așteptăm ca solidaritatea, colegialitatea și sprijinul exprimate în
timpul stării de urgență și în timpul desfăşurării dificile a activității în al doilea semestru
să fie și pe mai departe la un nivel înalt. În așteptarea noului an școlar trebuie folosite
cunoștințele dobândite și sprijinită activitatea în echipă la găsirea soluțiilor
educaționale prin care se va micșora impactul obstacolelor și limitelor epidemiologice.
Cordial,
MINISTRUL
Mladen Šarčević
Anexe: 4 (patru)
- Îndrumarul de specialitate pentru organizarea și realizarea activității instructiveducative la școlile elementare în anul școlar 2020/2021
- Îndrumarul de specialitate pentru organizarea și realizarea cursurilor în mod direct și
prin învățarea la distanță pentru școlile medii în anul școlar 2020/2021.
- Instrucţiuni privind măsurile de protecție a sănătății elevilor și angajaților pentru
școlile elementare și medii.
- Concluzia Comandamentului de criză pentru combaterea bolii contagioase Covid-19
(08 Numărul: 53-6306/2020-1 din 11 august 2020).

