
EDIȚIAA DOUA
INCLUSIV SFATURI ȘI PRACTICI EMERGENTESusținerea profesorilor în 

eforturile de revenire la școală
Set de instrumente pentru directorii 
instituțiilor de învățământ

M
er

itu
l: 

M
IA

 S
tu

di
o/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m



Aceasta este a doua ediție a setului 
de instrumente necesar directorilor 
de școală pentru a sprijini profesorii 
și alt personal didactic în eforturile de 
revenire la școală în timpul pandemiei 
de COVID-19. Acest set de instrumente 
a fost actualizat pentru a include fee-
dback-ul și experiențele directorilor de 
școală de pe tot globul în timp ce au 
de-a face cu închiderea școlilor și re-
deschiderea acestora.
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Despre acest set de instrumente
Acest set de instrumente a fost conceput pentru directorii de școală pentru a sprijini și proteja profesorii 
și personalul didactic auxiliar în revenirea la școală după închiderea acestora din cauza COVID-19. Deși se 
adresează în primul rând directorilor de școală, setul de instrumente este potențial util și pentru profe-
sori și personalul didactic auxiliar pentru a-și înțelege mai bine rolurile și responsabilitățile în eforturile 
de revenire la școală. Se bazează pe cele șapte dimensiuni stabilite în ghidul de politici comun UNESCO/
Teacher Task Force/OIM din documentul Susținerea cadrelor didactice în eforturile de revenire la școală - 
Îndrumări pentru autorii de politici.

Setul de instrumente a fost conceput pentru a satisface necesitățile școlilor, de la educația copiilor pre-
școlari până la învățământul secundar, dar poate fi aplicat și în alte contexte, inclusiv în instituțiile de 
învățământ și formare profesional-tehnică și în mediile educaționale non-formale.

Conține informații relevante de context, întrebări orientative, sfaturi practice și sugestii despre chestiuni 
practice, operaționale și pedagogice legate de redeschiderea școlilor, precum și linkuri la protocoale și alte 
resurse online.

Setul de instrumente se bazează pe îndrumările existente legate de criza COVID-19, rezultatele dialogului 
permanent între părțile interesate naționale și regionale și perspectivele comunității educaționale inter-
naționale mai extinse. Atunci când este cazul, se bazează pe lecțiile din crizele trecute și în curs relevante 
pentru contextul actual.

Importanța contextului local: În multe țări situația pandemică evoluează zilnic. Luarea deciziilor 
locale cu privire la momentul redeschiderii școlilor va fi determinată de o gamă largă de consi-
derente; ceea ce este potrivit pentru o școală poate să nu fie potrivit pentru alta. În unele cazuri 
s-ar putea să fie necesar ca școlile să se închidă din nou după redeschidere, în funcție de evoluția 
pandemiei și de considerentele de sănătate și siguranță. Orice școală care folosește acest Set de 
instrumente trebuie să ia întotdeauna în considerare Orientările de sănătate publică ale Organiza-
ției Mondiale a Sănătății, legile naționale și locale, îndrumările autorităților de sănătate și educa-
ție, misiunea și cultura școlii și, mai presus de toate, siguranța și bunăstarea profesorilor, elevilor 
și a comunității mai largi.

Standarde și protocoale: Acest Set de instrumente nu stabilește standarde noi, ci se referă la 
Considerații pentru măsurile de sănătate publică legate de școală în contextul COVID-19 (OMS) 
și Ghidul interimar IASC pentru prevenirea și controlul COVID-19 în școli (FISCR, UNICEF, OMS). 
Setul de instrumente se bazează, de asemenea, pe Cadrul ONU pentru redeschiderea școlilor, 
subliniind considerațiile concrete la nivel de școală pentru a pune în aplicare recomandările de 
politici globale respective. Pentru resurse suplimentare, paginile web ale Rețelei inter-agenții pen-
tru educație în situații de urgență (RIEU) și ale Global Education Cluster găzduiesc o multitudine 
de instrumente și resurse de predare și învățare legate de COVID-19, inclusiv cele ale Inter-agenției 
(a se vedea Resursele și Standardele minime ale RIEU cu privire la Covid -19). În cele din urmă, se 
bazează pe principiile stabilite în standardele internaționale de muncă și în Recomandarea OIM/
UNESCO privind statutul cadrelor didactice.

!      Memento-uri importante

https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/supporting-teachers-back-school-efforts-guidance-policy-makers
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/supporting-teachers-back-school-efforts-guidance-policy-makers
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/supporting-teachers-back-school-efforts-guidance-policy-makers
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.unicef.org/media/66216/file/Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools_March 2020.pdf
https://www.unicef.org/media/68366/file/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf
https://inee.org/covid-19
https://inee.org/covid-19
https://inee.org/covid-19
https://www.educationcluster.net/
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards
https://inee.org/covid-19/
https://www.ilo.org/sector/Resources/sectoral-standards/WCMS_493315/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/sectoral-standards/WCMS_493315/lang--en/index.htm
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Mulțumiri
Prezentul set de instrumente a fost elaborat cu contribuția mai multor membri ai rețelei Teacher Task Force 
(Grupul operativ didactic), căror le aducem sincere mulțumiri: Education International, Institutul Interna-
țional pentru Planificarea Educațională, Rețeaua inter-agenții pentru educația în situații de urgență, Or-
ganizația Internațională a Muncii, Global Partnership for Education (Parteneriatul global pentru educație), 
Norvegia-Norrad, VVOB - educație pentru dezvoltare, Volunteer Service Overseas (Serviciul de voluntariat 
în afara granițelor naționale), Salvați Copiii și UNICEF.

Suntem foarte recunoscători organizațiilor și persoanelor care ne-au povestit istoriile lor în cadrul secțiunii 
„Ce spun directorii școlilor” din prezentul Set de instrumente. Exprimăm mulțumiri speciale organizațiilor 
care ne-au ajutat să contactăm directorii instituțiilor de învățământ, inclusiv Ministerul Educației și Cultu-
rii din Republica Indonezia, Global School Leaders (Alokit și Dignitas), VVOB - educație pentru dezvoltare 
(Rwanda) și partenerii Rețelei ”Predă pentru toți” (Teach For All) (Predă pentru America, Predă pentru India, 
Predă pentru Nepal și Predă pentru Pakistan). Summitul global pentru cadrele didactice al Fundației Varkey 
ne-a oferit o ocazie unică de a primi răspuns de la sute de profesori din întreaga lume. Adresăm sincere 
mulțumiri și directorilor instituțiilor de învățământ care și-au prezentat istoriile din Bahrain, Egipt, India, 
Maroc, Oman, Palestina, Filipine, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și Uruguay.

Dimensiuni-cheie pentru asigurarea unui mediu 
de educațional sigur, sănătos și incluziv

Recunoașterea rolului-cheie al directorilor școlilor și al profesorilor

Profesorii sunt coloana vertebrală a sistemelor de învățământ și cheia pentru realizarea obiective-
lor de învățare, indiferent de context și situație. Ca parte a măsurilor de izolare legate de COVID-19, 
directorii școlilor și profesorii s-au mobilizat rapid și au inovat pentru a pune la dispoziția elevilor 
predare la distanță de calitate, cu sau fără utilizarea tehnologiilor digitale. În plus, profesorii sunt 
esențiali pentru comunicarea măsurilor care previn răspândirea virusului, asigurându-se că copiii 
sunt în siguranță și susținuți. Odată cu redeschiderea școlilor, rolul lor va fi la fel de crucial.

A se vedea Apel la acțiune către profesori

Sistemele de învățământ din întreaga lume se confruntă cu o combinație de provocări comune și unice ca 
urmare a pandemiei de COVID-19. Unele țări începând să înregistreze o încetinire a creșterii numărului de 
cazuri active, întrebările cu privire la momentul redeschiderii școlilor, modul de redeschidere a acestora în 
siguranță și în ce condiții se află în fruntea procesului decizional, de la nivel național până la nivel școlar.

Nu există un set perfect sau absolut de răspunsuri și s-ar putea să nu existe o revenire ideală la școală. Mai 
degrabă, fiecare școală va trebui să își stabilească propriile condiții optime și minime pentru redeschidere. 
Fiecare școală va analiza modul în care poate aplica cel mai bine protocoalele recunoscute la nivel inter-
național și național cu privire la apă, sanitație și igienă (WASH) și cum poate sprijini profesorii și elevii în 
lumina contextelor, capacităților locale și a constrângerilor.

În toate contextele, directorii școlilor vor trebui să stabilească priorități și să recunoască faptul că pot fi 
necesare compromisuri. De exemplu, pentru a reduce numărul de profesori și elevi în incintă pentru a faci-
lita distanțarea fizică, școlile ar putea fi nevoite să se redeschidă în mod selectiv și să eșaloneze revenirea 
în funcție de clasă și/sau nivel. De asemenea, s-ar putea să trebuiască să privilegieze anumite segmente 
ale populației sau grupuri de elevi, cum ar fi elevii vulnerabili și expuși riscului, și copiii lucrătorilor esenți-
ali. În unele cazuri, s-ar putea să fie luată în considerare închiderea repetată a școlilor. Alternativ, resursele 
disponibile ar putea fi realocate pentru a asigura pregătirea clădirilor școlilor și a echipamentelor de sigu-
ranță, sau pentru a pregăti mai bine profesorii și personalul didactic auxiliar.

Printr-un set de întrebări, sfaturi și resurse de orientare, prezentul Set de instrumente își propune să îi 
ajute pe directorii școlilor să identifice acțiunile care trebuie întreprinse în fiecare dintre cele șapte dimen-
siuni-cheie (Figura 1), pentru a sprijini și a proteja mai bine profesorii și alt personal didactic în acțiunile 
de revenire la școală. Întrebările urmăresc să lanseze reflecții pentru a ajuta în procesul de planificare, în 
baza contextelor locale și a capacității școlilor.

https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/response-covid-19-outbreak-call-action-teachers-0
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
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Figura 1. Cadrul pentru revenirea la școală: șapte dimensiuni-cheie
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Dialogul social și comunicarea
Toate deciziile legate de redeschidere trebuie să fie informate prin dialog social și să utilizeze strategii de 
comunicare eficiente. Profesorii, personalul școlilor și organizațiile reprezentative ale acestora trebuie să 
fie implicate activ în stabilirea politicilor și planurilor pentru redeschiderea școlilor, inclusiv a măsurilor de 
securitate și sănătate în muncă pentru protejarea personalului.

Comunicarea cu profesorii, elevii și personalul didactic auxiliar cu privire la redeschidere poate asigura clari-
tatea așteptărilor și evidenția rolul lor în succesul eforturilor sigure și incluzive de revenire la școală, inclusiv 
bunăstarea generală și procesul de recuperare a predării și învățării. Va fi important de comunicat timpuriu, 
clar și regulat cu părinții și comunitățile școlare pentru a le înțelege preocupările și a consolida sprijinul 
pentru planurile de redeschidere. Părinții vor dori să știe ce măsuri de protecție au fost instituite pentru a mi-
nimiza riscurile pentru sănătate. De asemenea, vor dori să cunoască despre angajamentul continuu al școlii 
față de principiile și obiectivele educaționale cheie. Dat fiind că profesorii sunt adesea primul punct de con-
tact cu părinții, ei vor trebui să fie pregătiți să asigure că toată lumea este informată continuu. De asemenea, 
trebuie să fie în măsură să comunice informații exacte, astfel risipind miturile despre COVID-19.

Ca răspuns la îngrijorările legate de echitate, poate fi utilizată o componentă de sensibilizare pentru a 
încuraja revenirea la școală a elevilor mai vulnerabili, inclusiv a fetelor și a elevilor cu dizabilități. Mesajele 
trebuie să recunoască provocările specifice ale elevilor cu experiență de COVID-19 în familie, care s-ar pu-
tea confrunta cu stigmatizare și discriminare la revenire. În cazul când returnarea are loc în mod selectiv 
sau eșalonat, informarea poate explica argumentul deciziei și calendarul propus al returnării pentru cei 
care continuă să învețe acasă. Aceasta va implica deseori desemnarea punctelor focale-cheie în rândul 
personalului și/sau a unui comitet de conducere a școlii (CCȘ) sau a unei asociații părinți-profesori (APP).

În mediile cu resurse reduse, comunicările direcționate cu profesorii, părinții și comunitatea locală vor fi 
importante în mobilizarea resurselor suplimentare care ar putea fi esențiale pentru redeschiderea școlilor 
într-un mod realist și măsurat. Aceasta include resursele umane, precum și contribuțiile financiare și în 
natură, cum ar fi tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), materiale imprimate sau echipamente 
individuale de protecție (EIP).

Se poate adopta o abordare sistemică a comunicațiilor, care include autoritățile locale/educaționale, orga-
nizațiile profesorilor, alte școli și sectorul sănătății.
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Siguranță și sănătate
Odată cu redeschiderea școlilor, sănătatea și siguranța elevilor și a personalului școlilor sunt elementele 
cele mai importante.  Directorii școlilor au un rol cheie în menținerea unui mediu sigur pentru munca 
profesorilor și învățarea elevilor. Măsurile de securitate și sănătate în muncă emise de autoritățile centrale 
competente în domeniul sănătății și educației, aliniate la cele publicate de organizațiile internaționale (în 
special Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Internațională a Muncii) oferă un cadru pe care 
directorii școlilor îl pot implementa și monitoriza în timp ce se adaptează la situația și normele locale.

Preocuparea pentru bunăstarea profesorilor, a personalului auxiliar și a elevilor se află în centrul proce-
sului decizional, echilibrând dorința de a reveni la școală, luând în considerare riscurile (și necesitățile) 
profesorilor, personalului auxiliar și elevilor pentru a asigura satisfacerea necesităților celor mai vulnera-
bili membri ai comunității școlare. Politicile și practicile privind securitatea și sănătatea trebuie elaborate 
împreună cu personalul și organizațiile reprezentative ale acestora. Profesorii atât de gen feminin, cât și 
masculin, precum și reprezentanții lor trebuie să fie implicați activ în procesul decizional respectiv.

Bunăstarea psihologică 
și socio-emoțională a profesorilor 
directorii școlilor și profesorii trebuie să fie pregătiți pentru diferitele moduri în care pandemia de COVID-19 
poate afecta atât profesorii, cât și elevii. Mulți profesori și elevi ar putea trece prin suferință psihologică 
și socio-emoțională ca urmare a izolării prelungite.

Profesorii pot avea membri ai familiei bolnavi sau părinți vulnerabili mai în vârstă care trebuie îngrijiți, în 
timp ce alții cu vârste înaintate se pot simți deosebit de sensibili la boală. Pentru profesori, suferința poate 
apărea, de asemenea, din volumul sporit de predare în moduri noi și dificile, fără pregătire și sprijin adec-
vat - mai ales dacă trebuie să ofere concomitent îngrijire suplimentară propriilor copii.

Suferința psihologică și socio-emoțională poate duce la epuizarea profesorilor, exprimată prin rate ridicate 
de absenteism sau chiar de uzură, subminând eforturile de consolidare a rezistenței școlare.

Răspunsurile la nivel de școală pot include evaluări psihologice și socio-emoționale continue și sprijin 
pentru profesori și elevi. Profesorii trebuie să fie liberi să-și abordeze propriile necesități, să aibă grijă de 
ei înșiși și să-și gestioneze propriul stres. Directorii școlilor pot contribui la dezvoltarea abilităților profe-
sorilor de gestionare a stresului și a mecanismelor de adaptare. Acest lucru este esențial pentru a asigura 
că profesorii pot preda eficient și oferi sprijin psihosocial atât de necesar elevilor.

Pregătirea și instruirea profesorilor
Revenirea la școală reprezintă o a doua schimbare semnificativă în predare și învățare. Pentru a gestiona 
procesul, este important ca profesorii și personalul didactic auxiliar să primească pregătire și informare 
profesională adecvată pentru a-și asuma responsabilitățile și a îndeplini așteptările în cadrul efortului de 
revenire la școală.

Formarea, învățarea reciprocă și colaborarea cu alți profesori, atât în cadrul școlii, cât și la scară mai largă, 
vor fi esențiale. Astfel de sprijin este deosebit de important în cazul când ar putea fi pusă presiune supli-
mentară pe timpul profesorilor dacă li se cere să ofere atât educație față în față, cât și la distanță, în cazul 
când există abordări eșalonate față de revenirea la școală sau dacă părinții aleg să țină elevii acasă pentru 
a continua învățarea la distanță.

Directorii școlilor trebuie să se asigure că profesorii sunt abilitați să ia decizii despre predare și învățare. 
Ei pot colabora cu profesorii pentru a ajusta curriculum-urile (condensare/prioritizare) și metodologiile de 
evaluare în baza calendarelor școlare revizuite și a instrucțiunilor autorităților centrale. Directorii școlilor 
trebuie, de asemenea, să sprijine profesorii în reorganizarea sălilor de clasă pentru a permite livrarea 
instruirii individuale corespunzătoare învățării accelerate și răspunsurilor corective, respectând în același 
timp reglementările privind distanțarea fizică.

Rolul-cheie al profesorilor în recunoașterea decalajelor educaționale și formularea răspunsurilor peda-
gogice rămâne esențial. Întrucât asigurarea instruirii de calitate s-ar putea să fi fost o provocare în timpul 
închiderii, profesorii vor trebui să evalueze învățarea care a avut loc la domiciliu, online sau offline și să 
facă ajustări pentru a se asigura că cei care au rămas în urmă sunt ajutați. Vor fi necesare abordări flexibile 
de predare și învățare, învățare accelerată și strategii educaționale de remediere pentru a se asigura că 
sunt satisfăcute necesitățile tuturor elevilor. Acest lucru este valabil mai ales pentru grupurile vulnerabile, 
inclusiv familiile cu venituri mici, fete, cei cu necesități speciale, minoritățile etnice sau culturale și cei care 
trăiesc în zone rurale îndepărtate, fără acces la învățământul la distanță.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://en.unesco.org/news/covid-19-webinar-new-world-teachers-educations-frontline-workers-covid-19-education-webinar-2
https://en.unesco.org/news/covid-19-webinar-new-world-teachers-educations-frontline-workers-covid-19-education-webinar-2
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Directorii școlilor și profesorii au nevoie, de asemenea, de formare pentru răspunsuri de urgență, inovare 
și metode alternative de predare. Directorii școlilor pot stabili rețele de sprijin reciproc și comunități de 
practică pentru a promova colaborarea și a împărtăși bunele practici.

Detașarea, drepturile și
condițiile de lucru ale profesorilor
Detașarea eficientă a profesorilor și a personalului auxiliar și protejarea drepturilor și condițiilor de 
muncă ale acestora reprezintă pilonii fundamentali ai efortului de revenire la școală. Considerațiile trebuie 
să includă: strategii de detașare planificate bazate pe o evaluare a lacunelor în materie de resurse umane 
rezultate din programele eșalonate sau cu jumătate de normă; obligațiile familiale proprii ale profesorilor 
și factorii de risc personal; capacitatea de a se deplasa în siguranță la școală; și capacitatea de a asigura un 
număr minim de ore de instruire zilnică. În același timp, trebuie să se asigure conformitatea cu standardele 
internaționale relevante și cu legile naționale privind drepturile lucrătorilor și nevoia de siguranță, sănăta-
te și bunăstare socio-emoțională.

Aceste aspecte se aplică și în privința personalului operațional angajat de școli - cum ar fi îngrijitorii, agen-
ții de curățenie, personalul din serviciile de alimentație și șoferii de autobuz.

Resurse financiare și investiții
Deciziile de redeschidere depind de contextul și capacitatea școlilor de a planifica, obține sau mobiliza bu-
getele și resursele necesare pentru activarea protocoalelor de igienă și sanitație, asigurarea distanțării fi-
zice și consolidarea capacității profesorilor și a personalului didactic auxiliar de a livra finalitățile învățării.

Crearea bugetelor școlare legate de COVID-19 trebuie să fie un proces comun între școlile care înțeleg 
necesitățile de pe teren și autoritățile de învățământ competente care pot oferi acces la finanțări supli-
mentare. În cazurile când școlile au resurse limitate, poate fi necesară rezolvarea creativă a problemelor, 
luarea unor decizii dificile și compromisuri. Pot exista modalități de mobilizare a sprijinului financiar local, 
a resurselor umane sau a contribuțiilor în natură prin comitetele de conducere a școlilor, asociațiile de 
părinți-profesori și alte rețele comunitare.

În aceste scenarii, procesul de bugetare poate oferi o oportunitate directorilor școlilor să regândească 
modalitățile tradiționale de realizare a lucrurilor - căutând modalități de mutualizare a resurselor cu liderii 
și asociațiile comunitare și făcând apel la cunoștințele, bunurile și expertiza ONG-urilor și OSC-urilor cu 
experiență. Întreprinderile locale pot fi, de asemenea, dispuse să susțină efortul de revenire la școală prin 
donații, împrumuturi sau achiziționarea la preț redus a inovațiilor care susțin predarea și învățarea.

Monitorizare si evaluare
Redeschiderea școlilor va necesita monitorizare, evaluare și adaptări eficiente la implementare, după cum 
se consideră necesar. Pe baza instrumentelor din partea ministerelor educației și a autorităților descen-
tralizate, directorii școlilor trebuie să se adapteze și să utilizeze cadre simple pentru a măsura progresul. 
Ei trebuie să ia în considerare rolurile profesorilor în livrarea unei predări de calitate și promovarea unui 
mediu de învățare sigur.
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I. DIALOGUL SOCIAL 
ȘI COMUNICAREA
Un dialog social mai larg cu școala și comunitatea locală care implică profesorii este esențial pentru pla-
nificarea redeschiderii școlilor. Acesta își propune să asigure că comunitățile, directorii școlilor și profesorii 
sunt angajați în procesul decizional cu privire la modul de redeschidere a școlilor în cadrul orientărilor 
naționale stabilite, inclusiv considerații privind termenul, noi măsuri obligatorii, cum ar fi protocoalele de 
sanitație, utilizarea echipamentelor individuale de protecție (EIP) și considerații pedagogice și logistice.

Ministerele educației și autoritățile naționale/raionale vor emite orientări generale cu privire la modul și 
momentul redeschiderii școlilor. Deciziile cu privire la redeschidere trebuie comunicate cu profesorii, elevii 
și personalul didactic auxiliar pentru a asigura claritatea așteptărilor și a evidenția rolul lor în succesul 
eforturilor sigure și incluzive de revenire la școală.

Întrebări orientative pentru directorii școlilor
Consultări deschise privind redeschiderea în siguranță a școlilor

Ați luat în considerare:

• revizuirea orientărilor primite de la ministerul dvs. și Organizația Mondială a Sănătății și 
consultarea cu autoritățile competente din domeniul sănătății și educației cu privire la re-
deschiderea școlilor?

• consultarea profesorilor, organizațiilor reprezentative ale acestora și altui personal didactic 
din școala dvs. cu privire la planul general de redeschidere a școlii dvs.?

• elaborarea protocoalelor specifice de securitate și sănătate pentru personal, elevi și co-
munitatea școlară mai extinsă, în baza îndrumărilor primite, pentru a ghida comportamentul 
legat de distanțarea fizică și prevenirea riscurilor? (a se vedea și Secțiunea II)

• discutarea protocoalelor de securitate și sănătate cu profesorii și personalul didactic au-
xiliar (asistenți medicali, îngrijitori, paznici, personalul din alimentație și șoferi de autobuz)?

• discutarea orientărilor pentru susținerea reciprocă a bunăstării cu profesorii și personalul 
didactic auxiliar - (asistenți medicali, îngrijitori, paznici, personalul din alimentație - și șoferii 
de autobuz)? (a se vedea și Secțiunea III)

• desemnarea unui punct focal sau a unei echipe de lucru pentru prevenirea riscurilor afe-
rente COVID-19, care se consultă periodic cu personalul și reprezentanții acestora?
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Ați luat în considerare:

• includerea consultărilor cu personalul și organizațiile reprezentative ale acestora în procesul 
dvs. de planificare pentru a vă asigura că își înțeleg rolul lor cheie în facilitarea învățării inclu-
zive și de calitate? (a se vedea și Secțiunile IV și V)

• consultarea cu consilierii/psihologii și asistentele medicale disponibile în școala dvs. cu pri-
vire la modul în care vor sprijini profesorii și elevii? (a se vedea și Secțiunea III)

• consultarea cu părinții, îngrijitorii, asociațiile de părinți-profesori, comitetele de conducere a 
școlii și corpurile elevilor cu privire la efortul de revenire la școală, inclusiv diverse scenarii de 
redeschidere treptată a școlilor, măsurile luate și justificarea acestora?

• consultarea cu profesorii cu privire la elevii care trebuie să aibă prioritate și cum de 
ajuns la copiii care riscă să nu revină la școală sau să abandoneze școala după revenire? 
(a se vedea și Secțiunea IV)

Lansați consultări cu privire la modul de reluare a lecțiilor în sala de clasă

Ați luat în considerare:

• planificarea comunicării periodice cu personalul dvs. pentru a vă asigura că problemele sunt 
abordate, rolurile și responsabilitățile sunt clarificate și așteptările gestionate?

• stabilirea unor mecanisme clare de comunicare (inclusiv puncte focale desemnate) pentru 
personal și elevi?

• planificarea comunicărilor cu profesorii și personalul didactic auxiliar pentru a clarifica:

• informațiile actualizate despre protocoalele de sănătate și siguranță?

• reorganizarea sălilor de clasă și a spațiilor școlare pentru a permite instruirea diferenți-
ată în grupuri mai mici și respectarea reglementărilor privind distanțarea fizică și igiena?  
(a se vedea și Secțiunea II)

• importanța sprijinului socio-emoțional și a bunăstării profesorilor, inclusiv recunoașterea și 
acomodarea responsabilităților familiale și de îngrijire ale profesorilor?
(a se vedea și Secțiunea III)

• modificări în codurile de conduită sau alte politici de protecție, inclusiv planurile de gestio-
nare a riscurilor și protocoalele de urgență?

• necesitatea de a fi conștienți de elevii care ar fi putut suferi de traume sau violență în timpul 
închiderii școlii? (a se vedea și Secțiunea III)

• planuri pentru orarul școlar modificat, inclusiv, de exemplu, utilizarea mai multor ture zilnice 
sau săptămânale? (a se vedea și Secțiunea IV)

• planuri de învățare profesională și colaborare cu colegii?

• planuri de evaluare a pierderilor de învățare din cauza închiderii școlii?

Comunicarea cu profesorii și personalul didactic auxiliar
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• distribuirea informațiilor-cheie părinților, îngrijitorilor și familiilor (de exemplu, prin afișe, 
e-mailuri, pliante, SMS, mesaje WhatsApp) cu privire la:

• aranjamentele pregătitoare care au fost făcute de școală pentru aplicarea protocoalelor de 
igienă și sanitație?

• regulile și orientările preconizate să fie respectate de către elevi și familiile lor pentru a 
asigura o revenire în siguranță la școală pentru toți?

• modificările calendarului general, precum și ale orarelor zilnice și săptămânale?

• planificarea pentru examene sau evaluări, inclusiv anulări și amânări?

• actualizările orelor școlare, inclusiv ale pauzelor și aranjamentelor de aducere și luare a 
copiilor de la școală?

• disponibilitatea principalelor servicii școlare, inclusiv serviciile de cantină și programele de 
alimentare școlară, consiliere și alte tipuri de sprijin psihologic și socio-emoțional, servicii de 
sănătate și/sau servicii de urgență?

• disponibilitatea programelor de educație accelerată, a cursurilor de recuperare, îndrumare 
sau orice alte planuri pentru a oferi sprijin suplimentar pentru învățare acolo unde este ne-
cesar?

• elaborarea comunicărilor dedicate pentru familiile copiilor vulnerabili?

• identificarea părinților care nu sunt dispuși să-și trimită copiii înapoi la școală și ați luat 
legătura cu ei?

• contactarea familiilor elevilor vulnerabili (cum ar fi cei care riscă să abandoneze școala, 
elevii din grupurile minoritare)? Aceasta poate include vizite la domiciliu efectuate de dvs. sau 
de către profesori.

• invitarea părinților la întrunirile CCȘ sau APP sau numirea unui punct focal unde părinții și 
îngrijitorii să poată aborda și discuta preocupările cu conducerea școlii?

• încurajarea profesorilor să fie în contact cu elevii care rămân acasă și cu părinții și îngrijitorii 
lor, prin întâlniri virtuale regulate, e-mailuri, apeluri telefonice, utilizând tehnologia ”Google 
hangouts” și/sau alte canale?

• asigurarea profesorilor și altui personal orientări cu privire la modalitățile de dialog cu pă-
rinții și îngrijitorii despre revenirea copiilor la școală (inclusiv părinții și îngrijitorii care sunt 
reticenți de a-și trimite copiii la școală)?

• explorarea posibilităților de a oferi instruire și îndrumare profesorilor cu privire la modul de 
identificare a elevilor expuși riscului (în special a celor cu riscul de a nu reveni sau a abandona 
școala la scurt timp după revenire) și de a comunica cu familiile lor? 
(a se vedea și Secțiunea IV)

Comunicarea cu părinții și îngrijitorii

Ați luat în considerare:
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Ați luat în considerare:

Dialogul social poate necesita mult timp, dar este esențial de asigurat adoptarea și implementarea 
eficientă a politicilor și planurilor de către membrii comunității școlare. Un dialog social bun poate 
atrage expertiza celor afectați de politici și poate asigura participarea tuturor părților interesate. Dacă 
dialogul respectiv este superficial sau nu are o reprezentare echitabilă, riscați să subminați politica și 
procesul de planificare și să-i excludeți pe cei mai vulnerabili. Citiți mai multe despre facilitarea dia-
logului social incluziv și implicarea cu profesorii în Ghidul de elaborare a politicilor pentru profesori, 
Secțiunea 4.4.3 privind implicarea profesorilor, paginile 97-98.

Înființați o echipă de planificare. Luați în considerare înființarea unei echipe responsabile de planifica-
rea și organizarea revenirii la locul de muncă pentru personalul de la școala dvs. Încercați să vă asigurați 
că există o reprezentare egală între conducere și o reprezentare largă a diverselor categorii de personal, 
după relevanță, inclusiv profesori, profesori asistenți, consilieri, șoferi de autobuz și personalul de servi-
ciu. Echipa respectivă trebuie formată pe baza principiilor incluzive, asigurând reprezentarea personalu-
lui feminin și a personalului din grupurile marginalizate în mod tradițional și/sau grupurile minoritare. 
Citiți mai multe despre înființarea unei astfel de echipe în Pasul 1 al Instrumentului în 10 pași al OIM 
pentru o revenire sigură și în condiții de sănătate la muncă în perioada COVID-19.

Construiți pe structurile existente. Reflectați, mobilizați și construiți pe structurile existente în școala 
dvs., inclusiv cluburile pentru copii, APP și CCȘ, grupurile conduse de tineri și rețele familiale, pentru 
a susține un proces de redeschidere a școlii sigur și incluziv. Acolo unde există APP și CCȘ și/sau 
unde este convocat un grup similar, este esențial să existe atât reprezentare, cât și voci din partea 
membrilor comunității de sex feminin și masculin, precum și a grupurilor tradițional marginalizate și/
sau grupurilor minoritare. Asigurați-vă că membrii comunității de sex feminin din toate grupurile nu 
sunt doar implicați, dar și sprijiniți să își împărtășească perspectivele. Citiți mai multe despre modul 
de interacționare cu mecanismele și grupurile actuale din comunitatea școlară în lucrarea a Global 
Education Cluster: Revenirea la școală în siguranță: Ghidul practicianului, pagina 4.

Crearea unei strategii de comunicare. O strategie clară de comunicare poate contribui la asigurarea 
faptului că școlile sunt mai capabile să comunice pe scară largă și în mod transparent cu personalul, 
elevii, familiile și comunitățile cu privire la deciziile luate pentru a sprijini revenirea sigură și în con-
diții de sănătate la școală. Strategia respectivă trebuie să includă rolurile diverșilor angajați, inclusiv 
ale oricărui punct focal desemnat, precum și tipurile de canale de comunicare care trebuie utilizate 
pentru a transmite mesaje diferite (de ex., e-mail, site-uri web/portaluri ale ministerului și școlii, pros-
pecte sau foi volante și mobilizare socială prin întâlniri comunitare, grupuri WhatsApp, post de radio 
comunitar local). Strategia trebuie să fie susținută de un angajament față de exactitate, transparență 
și responsabilitate și să ofere îndrumări cu privire la modul de transmitere a mesajelor-cheie în mod 
clar, concis și concret.

Fiți atenți la presupuneri! Rețineți că nu toată lumea a avut aceleași informații despre criza și răspun-
sul la COVID-19 în perioada de izolare. Personalul dvs., elevii și familiile acestora pot reveni, așadar, la 
școală cu diferite înțelegeri și presupuneri despre boală, inclusiv unele care pot fi bazate pe dezinfor-
mare. Fiți pregătiți să prezentați faptele și să oferiți informații clare pentru a risipi miturile din jurul 
COVID-19 și pentru a reduce potențialele discriminări și stigmatizări.

Comunicarea cu membrii comunității locale

• apelarea la autoritățile locale, liderii comunitari, asociații, organizații ale societății civile 
(OSC) și comunitatea de afaceri pentru a sprijini eforturile de revenire la școală, inclusiv rețe-
lele de protecție socială pentru cei mai vulnerabili angajați și elevi, resurse educaționale (de 
ex., tipar, dispozitive digitale, date pe internet), transferuri de numerar, distribuție de alimente 
sau îngrijire a copiilor, după necesitate?

• contactarea autorităților locale, membrilor comunității și directorilor altor școli (după re-
levanță) pentru a coordona campanii incluzive de „revenire sigură la școală” cu scopul de a 
ajunge la toate gospodăriile și copiii, în special pentru cei din locurile îndepărtate?

C   Sfaturi

https://teachertaskforce.org/sites/default/files/migrate_default_content_files/teacher policy development guide_final_web_1.pdf
https://www.ilo.org/caribbean/areas-of-work/social-protection/safework/WCMS_744333/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/caribbean/areas-of-work/social-protection/safework/WCMS_744333/lang--en/index.htm
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17551/pdf/safe_back_to_school_guide_18.5.20.pdf
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“ „

Ce spun directorii de școală
Comunicați mai întâi cu profesorii

Ori de câte ori este posibil, comunicați deciziile-cheie și discutați planurile cu profesorii și personalul 
didactic auxiliar înainte de a ajunge la comunitatea școlară mai largă de îngrijitori și elevi. Acest lu-
cru ajută la asigurarea faptului că profesorii au ocazia să discute și să clarifice înainte ca ei înșiși să 
transmită informații-cheie către îngrijitori și elevi. În unele cazuri au fost folosite întruniri față în față 
și discuții în grupuri tematice pentru a ajunge la un consens cu profesorii și pentru a atenua temerile 
cu privire la revenirea la locul de muncă.

Sursa: Impactul COVID-19 asupra educației: Dovezi de cercetare din interviuri cu profesori din ciclu-
rile primar și secundar în Anglia, 2020

Crearea ajutoarelor vizuale

În Statele Unite, un director de școală folosește telefoane mobile și servicii de mesagerie simple pentru 
a pregăti profesorii să adopte diferitele protocoale când școala se redeschide. Sunt realizate videocli-
puri simple și scurte, folosind smartphone-uri și voluntari, pentru a ilustra noile reguli de circulație pe 
coridoarele școlii, precum și protocoalele de siguranță și sanitație. Filmele sunt făcute scurte și simple 
și trimise profesorilor prin WhatsApp și Mesageria Facebook. Același lucru se trimite și grupurilor de pă-
rinți pentru a le explica noile reguli de aducere și luare a elevilor de la școală. În Emiratele Arabe Unite 
și Filipine, sunt folosite videoclipuri și ateliere online pentru a le arăta elevilor cum să folosească masca 
de față și dezinfectantul pentru mâini, care sunt publicate pe canalele YouTube.

Utilizarea sondajelor pentru a evalua necesitățile comunității

Într-o școală medie din Montevideo, Uruguay, directorul școlii a recunoscut importanța implicării 
întregii comunități școlare în planificarea redeschiderii școlii. Pentru a ajuta la identificarea și abor-
darea preocupărilor lor, au fost expediate sondaje electronice către:

• profesori, pentru a le înțelege afecțiunile de sănătate și capacitatea de a reveni la școală;

• părinți, pentru a afla dacă sunt dispuși să-și trimită copiii înapoi la școală; și

• elevi, pentru a le afla sentimentele; majoritatea și-au accentuat dorința de a reveni la școală 
pentru a-și revedea semenii.

Instrumente pentru comunicații, management și planificarea personalului

Grupul Global School Leaders a adunat un set de resurse practice pentru directorii școlilor cu pri-
vire la redeschiderea școlilor, inclusiv pregătirea școlilor și a personalului, gestionarea bunăstării 
și sprijinirea comunității, instrumente pentru comunicare și instrumente de învățare și gestionare, 
inclusiv telefoane și manuale de utilizare pentru WhatsApp și Mesageria Facebook. Resursele includ, 
de asemenea, un model de sondaj al profesorilor pentru a evalua bunăstarea mentală și fizică a 
personalului și pregătirea pentru a reveni la școală.

Sursa: Global School Leaders – Resurse pentru redeschiderea școlilor

Directorii școlilor „sunt ‚prinși în mijloc’, între necesitățile ele-
vilor, îngrijorările personalului și sindicatelor, preocupările 
părinților și politica guvernamentală în continuă schimbare.

Director de școală, Regatul Unit

https://committees.parliament.uk/writtenevidence/9038/pdf/
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/9038/pdf/
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/9038/pdf/
https://sites.google.com/globalschoolleaders.org/gslo/2-technology-for-learning-and-management/2-1-tools-for-communication?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1PYX50SL5PUIHUm2HSi7VXKY6BVT8UTrp/view
https://docs.google.com/document/d/1PRsfzryieapNwCjrmn40LSDqIKCFQUhlSIvAcYD9UDA/edit
https://www.globalschoolleaders.org/
https://sites.google.com/globalschoolleaders.org/gslo/1-school-reopening
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  Ghid privind redeschiderea școlilor și a instituțiilor de învățământ, Education International, 
2020

 COVID-19 și sectorul educației, Organizația Internațională a Muncii, 2020

 Întrebări frecvente despre standardele OIM și COVID-19 (coronavirus): Prevederile-cheie ale stan-
dardelor internaționale de muncă relevante pentru pandemia de COVID-19 în evoluție, Organi-
zația Internațională a Muncii, 2020

 Introducere în dialogul social și tripartism (Centrul internațional de formare - curs gratuit on-li-
ne al OIM), Organizația Internațională a Muncii, 2020

 Necesitatea de dialog social în abordarea crizei COVID-19, Organizația Internațională a Muncii, 
2020

 Utilizarea standardelor minime RIEU în timpul COVID-19 (video) Rețeaua inter-agenții pentru 
educație în situații de urgență, 2020

 Mobilizarea socială și strategiile de implicare a copiilor pentru cadrele didactice privind Ebola: 
Ghidul facilitatorului pentru formatorii de masterat, Rețeaua inter-agenții pentru educație în 
situații de urgență, 2015

 Cum pot profesorii și sistemele școlare să reacționeze la pandemia de COVID-19? Câteva lecții 
de la TALIS, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 2020

 Revenirea la școală în siguranță: Ghidul practicianului, Global Education Cluster, 2020

&   Resurse și lecturi suplimentare

https://www.ei-ie.org/en/detail/16760/education-international-guidance-on-reopening-schools-and-education-institutions
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_742025.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
https://www.itcilo.org/courses/introduction-social-dialogue-and-tripartism
https://www.itcilo.org/courses/introduction-social-dialogue-and-tripartism
https://www.itcilo.org/courses/introduction-social-dialogue-and-tripartism
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_743640/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eRo63sCufJQ
https://inee.org/resources/social-mobilisation-and-childrens-engagement-strategies-teachers-ebola-facilitators-guide
https://inee.org/resources/social-mobilisation-and-childrens-engagement-strategies-teachers-ebola-facilitators-guide
https://inee.org/resources/social-mobilisation-and-childrens-engagement-strategies-teachers-ebola-facilitators-guide
https://www.oecd-forum.org/badges/1420-tackling-covid-19/posts/63740-how-can-teachers-and-school-systems-respond-to-the-covid-19-pandemic-some-lessons-from-talis
https://www.oecd-forum.org/badges/1420-tackling-covid-19/posts/63740-how-can-teachers-and-school-systems-respond-to-the-covid-19-pandemic-some-lessons-from-talis
https://www.oecd-forum.org/badges/1420-tackling-covid-19/posts/63740-how-can-teachers-and-school-systems-respond-to-the-covid-19-pandemic-some-lessons-from-talis
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17551/pdf/safe_back_to_school_guide_18.5.20.pdf
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II. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA  
ÎN ȘCOALĂ
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Pe măsură ce școlile încep să se redeschidă, preocuparea principală rămâne sănătatea și securitatea ele-
vilor, a profesorilor și a altor angajați ai școlii. Directorii școlilor au un rol cheie în menținerea unui mediu 
sigur pentru munca profesorilor și învățarea elevilor. Directorii școlilor trebuie să se asigure că personalul 
cooperează cu măsurile de protecție a propriei siguranțe și cea a elevilor și altor colegi. Directorii școlilor 
pot efectua, de asemenea, o evaluare a spațiilor fizice pentru a calcula limitele superioare ale elevilor per 
clasă, acolo unde este posibil, pentru a se asigura că sunt respectate normele de distanțare fizică. Directorii 
școlilor pot lua în considerare utilizarea tuturor spațiilor, inclusiv a zonelor comune, cum ar fi bibliotecile, 
coridoarele și spațiile exterioare, acolo unde și când este cazul.

Întrebări orientative pentru directorii școlilor
Planificarea unui mediu educațional sigur, fizic

Ați luat în considerare:

• obținerea și revizuirea orientărilor de la autoritățile din domeniul sănătății și educației cu 
privire la asigurarea siguranței școlii pentru redeschidere?

• organizarea vizitelor experților în sănătate publică și/sau ale autorităților guvernamentale, 
acolo unde este posibil, pentru a vă asigura că școala dvs. este sigură pentru redeschidere?

• realizarea unei evaluări a riscurilor în consultare cu personalul și elaborarea unei politici și 
a unui plan de control al riscurilor la școală, luând în considerare necesitățile diverselor locuri 
de muncă din școală?

• mobilizarea sprijinului din partea clinicilor locale de sănătate sau a autorităților de sănăta-
te raionale, acolo unde este posibil, pentru a oferi asistență în eforturile de revenire la școală?

• organizarea inspecțiilor spațiilor școlii după perioada de închidere a școlii, inclusiv a sălilor 
de clasă; a instalațiilor de alimentare cu apă, sanitație și igienă (WASH); și a spațiilor în aer 
liber?

• explorarea posibilităților de modernizare și îmbunătățire a instalațiilor școlare WASH, dacă 
este necesar, de exemplu prin construirea toaletelor separate pe gen și aprovizionare cu apă 
curentă?

• explorarea modului de obținere a echipamentelor individuale de protecție (EIP) suficiente 
și adecvate, în special măști, precum și săpun, produse igienice, dezinfectanți și prosoape de 
mână de unică folosință?
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Ați luat în considerare:

• cu profesorii dvs. și alți membri ai personalului (inclusiv personalul temporar și contrac-
tanții) care participă la formare cu privire la măsurile naționale de sanitație și igienă pentru 
prevenirea riscurilor?

• promovarea spălării mâinilor, utilizării dezinfectantului pentru mâini, igienei respiratorii și 
a distanțării fizice?

• asigurarea că angajații dvs. au examinat și înțeles protocoalele și instrucțiunile școlii dvs. 
referitoare la propria siguranță și a altor colegi și elevi?

• asigurarea faptului că toți profesorii și personalul didactic auxiliar are acces la EIP adecvate, 
în special măști, în cazul în care nu se poate asigura distanțarea fizică adecvată, inclusiv prin 
facilitarea și susținerea fabricării măștilor în cazul când măștile de unică folosință nu sunt 
disponibile?

• discutarea cu profesorii dvs. și cu alți angajați cu privire la modul de utilizare a măștilor și 
altor EIP pentru a preveni răspândirea COVID-19; și participarea la instruire cu privire la mo-
mentul și modul de utilizare a măștilor și a altor EIP și la modul de întreținere și de eliminare 
a acestora în siguranță?

• întreprinderea unei evaluări a riscurilor pentru personalul dvs. pentru a identifica angajații 
vulnerabili care ar putea fi mai susceptibili la infecție (de ex., profesorii mai în vârstă, profe-
sorii cu afecțiuni de sănătate anterioare, profesorii cu membri ai familiei care au testat pozitiv 
la COVID-19)?

• explorarea măsurilor suplimentare care ar putea fi luate pentru a asigura siguranța angaja-
ților vulnerabili, inclusiv permiterea acestora să lucreze de acasă sau să ia concediu, după caz?

• discutarea cu profesorii dvs. și cu alți angajați despre modul de a face față și a raporta situ-
ațiile care ar putea prezenta un risc pentru dvs., colegii și elevii dvs.?

• conlucrarea cu personalul relevant pe marginea planurilor de gestionare a COVID-19, dacă 
sunt disponibile servicii medicale școlare, inclusiv efectuarea controlului elevilor și al perso-
nalului și izolarea acestora în cazul în care prezintă simptome?

• contactarea autorităților locale și a comunității pentru sprijin în cazul în care nu sunt dis-
ponibile servicii medicale școlare oficiale, pentru a gestiona potențialele cazuri de COVID-19 
în școala dvs.?

• coordonarea cu personalul pentru a elabora un plan de inspecții periodice, curățare și dez-
infectare a instalațiilor și echipamentelor, inclusiv eliminarea deșeurilor potențial infecțioase 
și utilizarea în siguranță a produselor de igienizare?

• elaborarea unui plan cu personalul dvs. pentru modul de utilizare a tuturor sălilor de clasă 
și a altor spații interioare și exterioare (dacă este cazul) pentru a asigura distanțare fizică si-
gură între elevi și profesori?

• întocmirea unui plan de reorganizare a timpului orelor de curs, dacă disponibilitatea spa-
țiului este o problemă, astfel încât să existe grupuri mai mici care să permită distanțarea fizică 
sigură? (a se vedea și Secțiunea IV)

• explorarea strategiilor de limitare a contactului între membrii comunității școlare, de exem-
plu prin utilizarea marcajelor de podea pentru a direcționa fluxurile de trafic pietonal, diferite 
intrări și ieșiri și orele eșalonate de sosire și plecare, în funcție de grupurile de vârstă?

Planificarea politicilor comportamentale pentru respectarea 
protocoalelor de sănătate și sanitație și utilizarea EIP 
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• distribuirea informațiilor imprimate, online sau verbale despre protocoalele și orientările 
cu privire la igienă și sanitație ale școlii dvs. profesorilor, altui personal didactic și elevilor și 
familiilor acestora?

• explorarea posibilităților de a oferi timp în cadrul ședințelor și lecțiilor personalului pentru 
ca elevii și personalul să discute despre răspunsul continuu al școlii la COVID-19, despre toate 
actualizările importante cu privire la boală și despre bunele practici de urmat atunci când vine 
vorba de sănătatea fizică și mentală, și de bunăstare?

Ajutați copiii mici să se adapteze. Folosiți cântece și joaca pentru a ajuta copiii mai mici să se adap-
teze la spălarea ordinară a mâinilor și purtarea măștilor. Melodiile sunt disponibile online pentru a-i 
ajuta pe copii să înțeleagă importanța spălării mâinilor și cât timp trebuie să se spele pe mâini (a ve-
dea videoclipurile de la Ubongo Kids din Tanzania https://www.youtube.com/watch?v=IGzvqkQbuWk 
și https://www.youtube.com/ watch?v=WlacO1h-KIQ). Pentru copiii mai mici, puneți măști pe jucăriile 
de pluș din sala de clasă. Copiii mai mari pot decora măștile sau pot organiza jocuri precum ghicirea 
expresiilor faciale de sub mască.

Folosiți seturile WASH. Salvați Copiii a elaborat o serie de trei seturi și o notă de îndrumare care aco-
peră listele specifice de articole care trebuie incluse în seturile școlare WASH în contextul COVID-19 
pe măsură ce școlile planifică redeschiderea în siguranță. Pentru mai multe informații, a se vedea: 
Setul școlar WASH 1; Setul școlar WASH 2; Setul școlar WASH 3; Orientare privind igiena școlară și a 
gospodăriilor în contextul COVID-19.

C   Sfaturi

https://www.youtube.com/watch?v=IGzvqkQbuWk
https://www.youtube.com/watch?v=WlacO1h-KIQ
https://www.youtube.com/watch?v=WlacO1h-KIQ
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/1_wash_school_kit_v1_en.docx
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2_covid_19_school_kit_v3_en.docx
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/3_covid_19_returning_to_school_kit_v3_en.docx
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/6_hygiene_covid-19_guidance_v3_en.docx
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/6_hygiene_covid-19_guidance_v3_en.docx
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Ce spun directorii de școală
Limitarea mișcării elevilor în cadrul școlii

Pentru a limita interacțiunea elevilor în afara sălii de clasă, un director de școală din Palestina a 
organizat următoarele:

• Deplasarea profesorilor între sălile de clasă, în loc ca elevii să umple holurile dintre clase. 
Elevii rămân în interiorul sălilor de clasă până la sosirea profesorului pentru următoarea lecție.

• Elevilor li se permite să ia prânzul în bancă sau în grupuri mici în aer liber, în locul terenu-
rilor de joacă aglomerate. Aceasta a însemnat, de asemenea, introducerea a trei pauze mici în 
timpul zilei de școală, de 30 de minute pentru fiecare grup.

• Lăsarea ușilor sălilor de clasă deschise pentru a ajuta la reducerea numărului de persoane 
care ating suprafețele fizice (cum ar fi clanțele ușilor), care ar necesita sterilizare frecventă.

Satisfacerea necesităților de aprovizionare cu apă, sanitație și igienă

Multe școli s-au luptat cu lipsa instalațiilor de spălare a mâinilor, care sunt deseori necesare ca par-
te a noilor protocoale de redeschidere în siguranță. Acolo unde nu este posibil de instalat chiuvete, 
școlile din Rwanda și Filipine au raportat că folosesc robinete și chiuvete portabile, fabricate local, 
în fața fiecărei săli de clasă pentru a încuraja copiii să-și spele mâinile în mod regulat.

Explorarea spațiilor de învățare în interiorul și în afara școlii

Fiind confruntate cu provocările distanțării sociale, multe școli iau în considerare diferite spații 
pentru ținerea lecțiilor, inclusiv cantinele și holurile. Transportul este, de asemenea, o problemă 
pentru unii profesori și elevi. O școală primară din Nepal încurajează predarea față în față în grupuri 
mici pentru copiii preșcolari și cei din ciclul primar și profesorii lor care locuiesc în același cartier.

Construirea răspunsurilor comune

Acolo unde este posibil, directorii școlilor pot contacta alte școli locale pentru a armoniza abor-
dările și a construi un răspuns comunitar. În acest fel, toate școlile locale pot urma mai degrabă o 
cale similară decât să-și facă probleme reciproc dacă ar avea abordări foarte diferite. O astfel de 
coordonare este importantă și pentru a preveni fluxul de dezinformare, de exemplu, dacă o școală 
redeschide toate clasele, dar alta îi sfătuiește pe părinți și îngrijitori că nu este încă sigur de revenit 
la școală.

 Instrumentul în 10 pași al OIM pentru o revenire sigură și sănătoasă la muncă în perioada CO-
VID-19, Organizația Internațională a Muncii, 2020

 WASH@Work: Ghid de auto-instruire, Organizația Internațională a Muncii, 2016

 Redeschiderea școlilor în contextul COVID-19: Orientări de sănătate și securitate din alte țări, 
Learning Policy Institute, 2020

 Revenirea la școală în siguranță: Ghidul practicianului, Global Education Cluster, 2020

 Înapoi la școală: pregătirea și planificarea redeschiderii școlilor, UNESCO, 2020

 Ghidul IASC privind prevenirea și controlul COVID-19 în școli, UNICEF, OMS și FISCR, 2020

 WASH și Covid 19, Organizația Mondială a Sănătății, 2020

 Standarde de apă, sanitație și igienă pentru școli în condiții de cost redus, Organizația Mondi-
ală a Sănătății, 2009

&   Resurse și lecturi suplimentare

https://www.ilo.org/caribbean/areas-of-work/social-protection/safework/WCMS_744333/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/caribbean/areas-of-work/social-protection/safework/WCMS_744333/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_535058/lang--en/index.htm
https://learningpolicyinstitute.org/product/reopening-schools-covid-19-brief
https://learningpolicyinstitute.org/product/reopening-schools-covid-19-brief
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17551/pdf/safe_back_to_school_guide_18.5.20.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373401
https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid19-prevention-and-control-schools
https://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/wash-and-covid-19/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash_standards_school.pdf?ua=1
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash_standards_school.pdf?ua=1
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash_standards_school.pdf?ua=1
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III. BUNĂSTAREA PSIHOLOGICĂ  
 ȘI SOCIO-EMOȚIONALĂ

Răspunsurile de revenire la școală trebuie să anticipeze impactul psihologic și socio-emoțional al pan-
demiei asupra profesorilor și elevilor. Unii profesori se pot simți vulnerabili la boală, pot avea membri ai 
familiei bolnavi sau de îngrijit proprii copii mici sau părinți vulnerabili. Elevii pot avea nevoie de sprijin 
psihologic și socio-emoțional suplimentar. Este probabil ca în timpul închiderii școlilor să fi apărut un set 
complet nou de vulnerabilități, inclusiv întreruperea rețelelor vitale de siguranță, cum ar fi mesele școlare 
sau expunerea la alte traume în gospodăriile „cu risc”.

Directorii școlilor pot monitoriza profesorii și pot propune dacă aceștia să fie evaluați în ceea ce privește 
bunăstarea lor generală și să îi trimită la servicii de sănătate mintală, după caz. La școală profesorii ar 
trebui, de asemenea, să fie abilitați în auto-îngrijire și să li se ofere abilități pentru a gestiona munca și 
stresul legat de COVID-19, astfel încât să poată răspunde eficient necesităților elevilor și ale altor angajați. 
Directorii școlilor trebuie să ia în considerare riscul suplimentar pentru fete, precum și preocupările mai 
largi privind protecția copiilor.

Întrebări orientative pentru directorii școlilor
Bunăstarea psihologică și socio-emoțională a personalului

Ați luat în considerare:

• reflectarea asupra modului în care criza COVID-19 vă afectează rolul de director de școală, 
propria bunăstare psihologică și socio-emoțională și bunăstarea personalului dvs.?

• discutarea cu profesorii și personalul didactic auxiliar despre importanța îngrijirii de sine, 
managementul stresului și a bunăstării psihologice și socio-emoționale generale?

• elaborarea unui plan pentru a sprijini bunăstarea personalului atunci când școlile se redes-
chid, inclusiv modul de mobilizare și menținere a unei rețele de sprijin reciproc?

• organizarea pentru sine și colegii dvs. a unei instruiri pentru recunoașterea și referirea celor 
care prezintă semne de suferință către specialiștii în sănătate mintală?

• explorarea măsurilor care ar putea fi luate pentru a oferi sprijin psihologic și socio-emoți-
onal suplimentar angajaților vulnerabili și expuși riscului, inclusiv celor cu sarcini de muncă 
sporite din cauza crizei?
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Ați luat în considerare:

• discutarea și elaborarea cu personalul dvs. a unei strategii clare cu privire la modul de 
angajare într-un dialog de încurajare în legătură cu redeschiderea școlii cu elevii, părinții și 
îngrijitorii?

• explorarea posibilităților de asigurare a formării incluzive și adaptate la gen a personalului, 
și a resurselor conexe, inclusiv liste de verificare, privind modul de identificare și lucrul cu 
elevii care trec prin suferință, anxietate și alte vulnerabilități legate de COVID-19 (de ex., fetele 
care ar fi putut suferi de abuzuri sexuale și/sau sarcină nedorită în timpul închiderii școlii)?

• furnizarea listelor de verificare profesorilor pentru a evalua comportamentul și reacțiile 
elevilor în ceea ce privește stresul și anxietatea, și instruirea profesorilor în oferirea sprijinului 
necesar?

• dacă profesorii nu pot oferi asistență, există alt personal în școală care să poată face acest 
lucru?

• dacă profesorii știu cum să raporteze suspiciunile de abuz, violență sau neglijare a copiilor?

• dacă dvs. și personalul dvs. ați fost receptivi la necesitățile unor familii pentru o revenire 
mai flexibilă la școală?

• explorarea posibilităților de instruire a profesorilor în dezvoltarea abilităților de gestionare 
și rezolvare a conflictelor, inclusiv înțelegerea importanței consolidării pozitive pentru a face 
față mai eficient situațiilor dificile din clasă ca rezultat al trecerii elevilor prin suferință legată 
de COVID-19?

• examinarea și revizuirea cu personalul dvs., dacă este necesar, a politicilor și mecanismelor 
relevante de protecție a copiilor la școala dvs. și în comunitatea dvs., și asigurarea faptului că 
angajații sunt conștienți de modul de raportare a suspiciunilor de abuz, violență sau neglijare 
a copiilor într-un mod profesional și confidențial?

• examinarea și revizuirea cu personalul dvs., dacă este necesar, a codurilor de conduită și a 
politicilor și mecanismelor de disciplinare din cadrul școlii dvs. și asigurarea că toți angajații 
sunt conștienți de faptul că există o toleranță zero pentru pedepsele corporale și alte forme 
de pedeapsă crudă sau degradantă?

• discutarea cu personalul dvs. despre modul în care criza le-a afectat rolurile și cum de 
gestionat și de întrunit așteptările odată cu redeschiderea școlii? (a se vedea și Secțiunea IV)

• explorarea posibilităților de gestionare mai eficientă a timpului personalului și reducerea 
presiunii volumului de muncă, de exemplu prin simplificarea sau reducerea documentației și 
a altor responsabilități administrative?

• prioritizarea sprijinului psihologic și socio-emoțional pentru profesorii vulnerabili și cu risc, 
inclusiv cei:

• cu vârstă avansată,

• cu afecțiuni medicale preexistente, sau

• dezavantajați prin resurse mai puține și sarcini sporite de muncă din cauza turelor supli-
mentare sau implicării în învățarea mixtă?

Pregătirea personalului pentru a oferi sprijin psihosocial elevilor
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• explorarea posibilităților pentru școala dvs. și/sau comunitatea mai extinsă de a continua 
să ofere sau să înceapă să ofere servicii sociale esențiale elevilor vulnerabili, inclusiv sprijin 
pentru sănătate mintală, protecție socială și nutriție?

Combaterea discriminării și stigmatizării

Ați luat în considerare:

• discutarea și elaborarea cu personalul dvs. a orientărilor școlare pentru identificarea și 
prevenirea agresiunii, discriminării și stigmatizării elevilor și a profesorilor legate de COVID-19?

• conlucrarea cu personalul dvs., autoritățile locale, membrii comunității și alți conducători ai 
școlilor pentru a sprijini sensibilizarea cu privire la discriminarea legată de COVID-19 și pentru 
a elimina excluderea la nivel de clasă, școală și comunitate pentru profesori și elevi?

• conlucrarea cu personalul dvs., autoritățile locale, membrii comunității și alți directori de 
școli pentru a promova campanii de reducere a stigmatizării și pentru a potoli temerile legate 
de contagiune sau contaminare?

“

„

Înainte de redeschiderea școlilor profesorii erau îngrijorați de reluarea activi-
tății și de contractarea virusului la fel ca și părinții. Nu aveam instalații WASH, 
nu aveam măști și săli de clasă mari. Niște discuții cu lucrătorii medicali ne-ar 
fi ajutat foarte mult. De asemenea, ar fi fost încurajator să avem psihologi în 

școală pentru asistență psihosocială. 

În cele din urmă, am reușit să obținem suficientă sanitație și măști de la un 
ONG internațional și doar o singură clasă a revenit la școală pentru a se pre-

găti de examene. Clasele au fost divizate în două. 
Director de școală primară, Ouagadougou, Burkina Faso
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Recunoașterea semnelor stresului. Este important să știți cum să recunoașteți semnele stresului pro-
priu sau la colegii dvs. Instruirea pentru contexte de criză pentru profesorii școlilor primare oferă o 
listă de semne ale stresului. Dacă dvs. sau personalul dvs. răspunde ”da” la întrebarea dacă simte 
următoarele periodic (o dată pe săptămână sau mai des), atunci este posibil să sufere de stres:

1. Mă simt tensionat și nervos
2. Am dureri fizice și suferințe
3. Sunt întotdeauna obosit, fizic și psihic
4. Nu pot tolera zgomotele
5. Activitatea mea nu mă mai interesează
6. Acționez impulsiv
7. Nu-mi pot scoate din minte evenimentele dureroase
8. Sunt trist și îmi vine să plâng
9. Sunt mai puțin eficient decât înainte

10. Am probleme cu planificarea și gândirea clară
11.  Am probleme de somn
12. Să fac chiar și lucrurile de rutină este un efort
13. Sunt cinic sau foarte critic
14. Am vise rele sau coșmaruri
15. Sunt iritabil, inconveniențele sau cerințele minore mă enervează foarte mult
16. Petrec mai mult timp la locul de muncă decât inițial

Descărcați ghidul complet aici:
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-training-primary-school-teachers

Răspundeți la stres. Salvați Copiii a elaborat un modul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice 
pentru bunăstarea profesorilor, care se concentrează pe înțelegerea, identificarea și răspunsul la stres 
ca influențator al bunăstării profesorilor și elevilor. Modulul își propune să instruiască profesorii să 
reacționeze pozitiv la stres prin dezvoltarea strategiilor personale și prin sprijinul celorlalți. Pentru 
mai multe informații a se vedea: Școli sigure: dezvoltarea profesională a profesorilor.

Construiți rețele de asistență reciprocă. Rețelele de asistență reciprocă sunt importante pentru bu-
năstarea directorilor școlilor și a profesorilor. Profesorii și alt personal poate oferi mentorat și sprijin 
colegilor. Elevii pot oferi sprijin colegilor și pot solicita sprijin de la comunitate, după necesitate - 
consiliere informală de la un membru APP, de exemplu. De asemenea, puteți încuraja profesorii să 
împărtășească ceea ce îi ajută, ceea ce poate depinde de persoane, culturi și contexte.

Combateți discriminarea. Este important ca profesorii și personalul didactic auxiliar să fie informați 
cu privire la recunoașterea și abordarea discriminării rezultate din COVID-19 pentru a-i ajuta să pre-
vină excluderea și agresiunea (bullying). Aceasta poate ține de personalul școlar și elevii care sunt 
percepuți ca fiind infectați sau de grupurile mai largi, cum ar fi persoanele din grupuri culturale sau 
etnice care sunt percepute ca fiind mai susceptibile de a se infecta.

C   Sfaturi

https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-training-primary-school-teachers
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17551/pdf/safe_schools_action_pack_4_module_2_teacher_well-being.pdf
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Ce spun directorii de școală
Abordarea centrată pe copil

Un director de școală din Egipt subliniază nevoia de a fi conștienți de nivelurile multiple de nevoi cu 
care se confruntă elevii și profesorii la revenirea la școală. Unii elevi se vor confrunta cu insecuritate 
alimentară, sărăcie, tensiune emoțională și violență în timpul închiderii școlilor. Directorii școlilor 
trebuie să recunoască faptul că elevii respectivi și familiile lor au nevoi educaționale, emoționale și 
sociale speciale. Acolo unde este posibil, directorii școlilor ar putea implica servicii comunitare și de 
asistență socială în satisfacerea nevoilor în cauză în conformitate cu reglementările și legile școlii.

Bunăstarea directorilor de școală și a profesorilor

Un director de școală din Marea Britanie a subliniat că unul dintre cele mai importante aspecte ale 
unei conduceri bune de școală este necesitatea ca directorii de școală să se asigure că ei înșiși pri-
mesc suficient ajutor și sprijin. Acest lucru ar putea implica contactarea directorilor altor școli din 
aceeași comunitate pentru a împărtăși experiențe, a reduce stresul și a oferi și primi sprijin. În Indo-
nezia și Statele Unite, profesorii au fost organizați în grupuri mici de sprijin reciproc, nu doar pentru 
formare, ci și pentru sprijin psiho-social.

Sprijin prin servicii de consiliere

Mulți directori de școală au identificat necesitatea de a oferi servicii de consiliere atât elevilor, cât și 
personalului. Într-o școală din Pakistan profesorii sunt invitați să se ofere voluntari pentru formare 
suplimentară pentru a putea sprijini alți profesori și elevi. Profesorii de educație fizică și arte, pentru 
care predarea online a fost dificilă sau imposibilă, au primit instruire în sănătate mintală și consiliere 
și au putut susține alți profesori și elevi. Alte activități oferite comunității școlare includ ”mindful-
ness” (conștientizare/concentrarea atenției) și yoga.

Mulți profesori se confruntă cu anxietate în privința revenirii la 
școală și a rolului lor în acest proces. Cea mai mare provocare a 

mea a fost să îi ajut pe profesori să depășească aceste sentimente.
Director de liceu, Oman

 Dimensiunea de gen și educația în timpul COVID-19, Rețeaua inter-agenții pentru educație în 
situații de urgență, 2020

 Sfaturi pentru părinți și îngrijitori în timpul închiderii școlii din cauza COVID-19: Sprijinirea bu-
năstării și învățării copiilor, Rețeaua inter-agenții pentru educație în situații de urgență, 2020

 Îndrumări pentru părinți și îngrijitori - compilarea resurselor, Rețeaua inter-agenții pentru edu-
cație în situații de urgență, 2020

 Abordarea dimensiunilor de gen ale închiderii școlilor, UNESCO, 2020

 Modul în care profesorii pot vorbi cu copiii despre boala coronavirusului (COVID-19), UNICEF, 
2020

 Activități de sprijin psihosocial în spații, școli și comunități prietenoase copiilor, UNICEF, 2019

 Sănătate mintală și considerații psihosociale în timpul pandemiei de COVID-19, Organizația 
Mondială a Sănătății, 2020

 Revenirea la școală în siguranță: Ghidul Practicianului, Salvați Copiii, 2020

&   Resurse și lecturi suplimentare

https://inee.org/resources/gender-and-education-during-covid-19
https://inee.org/resources/tips-parents-and-caregivers-during-covid-19-school-closures-supporting-childrens
https://inee.org/resources/tips-parents-and-caregivers-during-covid-19-school-closures-supporting-childrens
https://inee.org/resources/tips-parents-and-caregivers-during-covid-19-school-closures-supporting-childrens
https://inee.org/covid-19/resources/guidance-parents-caregivers
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373379
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/southsudan/reports/psychosocial-support-activities
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17551/pdf/safe_back_to_school_guide_18.5.20.pdf
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După închiderea școlii, revenirea la școală reprezintă o a doua schimbare semnificativă a modului în care 
au loc predarea și învățarea. Pentru ca profesorii să asigure un mediu de învățare incluziv și sigur, care să 
susțină în continuare obiectivele-cheie ale educației, capacitățile profesorilor din mai multe domenii ne-
cesită consolidare prin formare și alte forme de sprijin.

Directorii școlilor trebuie să colaboreze cu profesorii pentru ajustarea curriculum-urilor și a metodologiilor 
de evaluare în baza instrucțiunilor autorităților centrale. Între timp, rolul-cheie al profesorilor în recu-
noașterea decalajelor de învățare și în alegerea strategiilor de instruire, inclusiv sprijinul pentru elevii 
defavorizați, rămâne esențial.

Directorii școlilor trebuie să sprijine profesorii cu îndrumări despre modul de echilibrare a responsabili-
tățile de predare între elevii din sălile de clasă și cei care învață la distanță. Directorii școlilor și profesorii 
au nevoie, de asemenea, de sprijin în răspunsurile de urgență, inovare și metodele alternative de predare.

Întrebări orientative pentru directorii școlilor
Pregătirea și disponibilitatea profesorilor

Ați luat în considerare:

• posibilități de a oferi asistență profesională personalului dvs., inclusiv instruire, coaching/
mentorat și liste de verificare/mijloace de învățare, în următoarele domenii-cheie:

• planul școlii dvs. pentru menținerea unui mediu de învățare sigur, inclusiv cerințe de dis-
tanțare fizică, ajustări la orele școlare și calendarul școlar, protocoale de igienă și sanitație?  
(a se vedea și Secțiunea II)

• înțelegerea impactului COVID-19 asupra rolurilor personalului și gestionarea și satisfacerea 
așteptărilor atunci când școlile se redeschid? (a se vedea și Secțiunea III)

• reorganizarea sălilor de clasă pentru a permite furnizarea de instrucțiuni individuale cores-
punzătoare învățării accelerate și a răspunsurilor de remediere?

• dezvoltarea abilităților eficiente de gestionare a sălilor de clasă pentru a face față noilor 
organizări ale sălilor de clasă și rutine de predare pentru a asigura rolul-cheie al profesorilor 
în livrarea unei predări de calitate și în realizarea finalităților-cheie ale învățării?

IV. PREGĂTIREA ȘI INSTRUIREA 
 PROFESORILOR
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Ați luat în considerare:

• consultarea cu autoritățile locale și personalul cu privire la organizarea optimă a procesului 
educațional în școala dvs. pentru a asigura securitatea comunității școlare, de exemplu, utili-
zând un sistem de ture și redeschiderea eșalonată (acordând prioritate anumitor elevi).

• redeschiderea școlii pentru întreaga populație școlară sau pentru un grup mai mic de elevi?

• Dacă este pentru un grup mai mic, instruirea în sala de clasă va fi prioritară pentru:

• copiii lucrătorilor esențiali și/sau sectoarele-cheie ale economiei locale?

• nivelurile sau clasele școlare selectate, cum ar fi învățământul primar și al copiilor de vârstă 
fragedă

• elevii cu nevoi speciale de educație sau grupurile vulnerabile cu risc de abandon școlar (în 
special copiii cu dizabilități, fetele vulnerabile sau populațiile minoritare)?

• cei care se pregătesc pentru examene cu miză mare?

• elevii care nu au TIC și conectivitate în gospodărie?

• sau o combinație a factorilor de mai sus?

• dacă situația familială a elevilor le permite anumitor elevi să continue să învețe eficient de 
la distanță?

• ajustarea calendarului școlar și al examenelor pentru a compensa pierderea timpului de 
predare și învățare (dacă da, ați comunicat acest lucru comunității școlare)?

• după o programă școlară accelerată pentru disciplinele de bază în lunile rămase ale anu-
lui(ilor) academic(i)?

• luarea deciziilor eficiente în ajustarea curriculum-urilor (condensare/ prioritizare) și a me-
todologiilor de evaluare bazate pe calendare școlare revizuite și instrucțiunile autorităților 
centrale?

• învățarea accelerată și educația de recuperare pentru cei care manifestă deficiențe în învă-
țare, în special elevii defavorizați sau cei care au suferit o întrerupere a învățării mai semnifi-
cativă?

• întreprinderea unor evaluări rapide și continue ale progresului și bunăstării elevilor, precum 
și abordarea deficiențelor persistente și a amenințărilor la adresa echității și incluziunii?

• modul de identificare și de gestionare a propriului stres sau a stresului colegilor lor? (a se 
vedea și Secțiunea III)

• modul de identificare a traumelor și de sprijinire a elevilor vulnerabili sau „cu risc” în clasă? 
(a se vedea și Secțiunea III)

• facilitarea colaborării și a sprijinului reciproc între profesori în cadrul școlii dvs. și, dacă 
este posibil, între școli, pe baza lecțiilor anterioare învățate în timpul închiderii pentru a face 
schimb de informații, sfaturi despre revenirea la școală sau a facilita schimbul de materiale?

Organizarea procesului educațional
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Ați luat în considerare:

Ați luat în considerare:

• revizuirea îndrumărilor de la autoritățile relevante (dacă există) cu privire la ipotezele lor 
despre predare în timpul închiderii școlii și ce înseamnă aceasta pentru elevii dvs.

• modificările la curriculum și programa de studii ca răspuns la criza COVID-19 făcute de auto-
ritățile locale sau centrale și/sau ministerul educației și dacă ați facilitat oportunitățile pentru 
profesori de a discuta, revizui și promova modificările respective?

• explorarea posibilităților de organizare a evaluărilor pentru identificarea deficiențelor-cheie 
în învățare și a domeniilor din programă care trebuie consolidate sau revizuite?

• explorarea modului de asigurare a continuării evaluărilor formative și sumative semnificati-
ve, în special în cazul în care examinările de la sfârșitul semestrului sunt amânate sau anulate?

• este posibil de lucrat cu profesorii pentru a pune în aplicare abordări de predare și ”soluții” 
flexibile?

• este posibil de instituit cursuri sau predare de recuperare, în special pentru cei care nu au 
reușit să urmeze studierea de la distanță?

• este posibil de organizat elevii cu necesități speciale de învățare în grupuri mai mici pentru 
a oferi instruire mai diferențiată?

• pot elevii mai mari, părinții și alți membri ai comunității ajuta cu instruirea după ore pentru 
elevii care au rămas în urmă?

• dacă unii elevi continuă să învețe de acasă, organizarea ca profesorii să primească echipa-
mentul TIC necesar, conectivitate, instruire și sprijin pentru a desfășura predare mixtă? Aceasta 
poate include echipament legat de radio și TV, computere, imprimante, dispozitive mobile și 
trafic de internet

• dacă profesorii trebuie să lucreze de acasă, organizarea ca ei să aibă acces la conexiuni de 
internet și telefon fiabile și la canale de comunicații digitale (de ex., e-mail; SMS; mesagerie 
vocală; aplicații de mesagerie precum Messenger, Telegram, Viber și WhatsApp; rețele sociale, 
precum Instagram și Twitter)?

• elaborarea unui plan, împreună cu personalul dvs., pentru a vă pregăti pentru predarea și 
învățarea de calitate, pentru a continua în cazul închiderii repetate a școlilor?

Curriculum-ul și evaluarea

Abordarea problemelor de echitate în clasă
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Programați ture de predare flexibile. Dacă nu toți elevii pot reveni la școală, poate fi organizat un 
sistem de ture, dacă este posibil, pentru a include:

• ture zilnice multiple - elevii învață o parte a zilei acasă și o parte la școală;

• ture multiple săptămânale - fiecare copil vine la școală câteva zile pe săptămână; și

• anumite clase - doar anumiți copii frecventează școala, după prioritate în funcție de grupa de vârstă 
sau cei care se pregătesc pentru examene cu miză mare.

Identificați și susțineți elevii expuși riscului. Este important să-i identificați rapid pe elevii cei mai 
defavorizați, inclusiv copiii cu dizabilități, cei din grupurile minoritare, precum și pe cei care se depla-
sează la distanțe mari. Ar fi bine de reflectat asupra grupurilor respective din zona dvs. și de întocmit 
liste ale elevilor pentru a contacta părinții și îngrijitorii pentru a le asigura revenirea la școală. De 
asemenea, este important să se ia în considerare ce mijloace pot fi implementate pentru a asigura o 
mai mare implicare a elevilor respectivi, inclusiv pentru a face școlile mai accesibile pentru elevii cu 
dizabilități și pentru a organiza tovarăși de călătorie pentru elevii care locuiesc la o distanță mare de 
școală.

Folosiți lecțiile învățate pentru a îmbunătăți abilitățile TIC. Sesiunile de instruire sau cele de sprijin 
reciproc cu privire la utilizarea predării cu tehnologii înalte și joase se pot baza pe experiențele și 
lecțiile învățate în timpul închiderii școlii. Aceasta include atât abilitățile de utilizare a tehnologiilor, 
cât și abilitățile de utilizare a acestora pentru a îmbunătăți predarea și învățarea. De asemenea, in-
clude dezvoltarea abilităților legate de planificarea lecțiilor pentru medii mixte, utilizarea activităților 
de învățare centrate pe copil, auto-direcționate, organizarea, executarea simultană a sarcinilor (mul-
ti-tasking) și managementul timpului.

Nu vă complicați. Puțini profesori pot trece rapid și eficient la medii de predare online sau mixte. Prin 
urmare, este recomandabil ca profesorii să selecteze metode de predare care pot fi traduse mai ușor 
în învățare online, inclusiv utilizarea prelegerilor sau a materialelor de auto-studiu pe lângă abordă-
rile complexe centrate pe elev și bazate pe proiecte.

Creați rețele de sprijin reciproc. Luați în considerare colaborarea cu directorii și personalul din alte 
școli pentru a înființa o rețea de sprijin reciproc pentru schimb de cunoștințe, experiență, resurse, 
mentorat, coaching și alte forme de sprijin. De exemplu, o rețea de asistență reciprocă în Uganda 
profită de popularitatea WhatsApp pentru a asigura o comunicare eficientă. A se vedea și informațiile 
despre grupurile eficiente de sprijin reciproc pentru profesori: Trei principii pentru susținerea efica-
cității profesorilor în timpul COVID-19 (Banca Mondială, 2020).

Folosiți campionii pentru sprijinul reciproc. Susțineți profesorii cu competență înaltă care au apărut 
în timpul închiderii școlii sau în timpul revenirii la școală și asigurați-vă că sunt recunoscuți și li se 
oferă stimulente. Un număr mic de profesori foarte motivați și competenți, care se simt confortabil în 
noul context școlar, vor putea oferi sprijin față în față și online colegilor, precum și elevilor, în diferite 
moduri.

Strategiile de predare de recuperare. Sunt luate în considerare diverse strategii într-un efort de a 
recupera învățarea, după închiderea prelungită a școlii. Selectarea unor astfel de strategii trebuie să 
se bazeze pe dovezi științifice privind eficacitatea acestora, pentru a evita risipa de resurse, povara 
inutilă asupra sistemului de învățământ, elevi și părinți și pentru a asigura finalități mai bune ale 
învățării. În sprijinul Coaliției pentru Educație Globală, Universitatea Johns Hopkins, în parteneriat cu 
Chiefs for Change, a emis un document de dezbatere care prezintă trei strategii de învățare obișnuite, 
dar ineficiente, și trei strategii care dau rezultate, pe baza dovezilor din Statele Unite.

Sursa: Nu remedia, accelerează! Strategii eficiente de învățare de recuperare - dovezi din Statele Unite, 
Universitatea Johns Hopkins, 2020

C   Sfaturi

https://edufinance.org/covid-19-response-toolkit/school-management-toolkit
http://documents.worldbank.org/curated/en/331951589903056125/pdf/Three-Principles-to-Support-Teacher-Effectiveness-During-COVID-19.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/331951589903056125/pdf/Three-Principles-to-Support-Teacher-Effectiveness-During-COVID-19.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/331951589903056125/pdf/Three-Principles-to-Support-Teacher-Effectiveness-During-COVID-19.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374029
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Ce spun directorii de școală
Pachetul UNICEF de formare a profesorilor
Filiala UNICEF din Orientul Mijlociu și Africa de Nord a elaborat un pachet cuprinzător de formare 
pentru profesori, Gata pentru a reveni: Pachetul de instruire a profesorilor în pregătirea pentru reve-
nirea la școală. Pachetul de instruire își propune să răspundă nevoilor imediate emergente de măsuri 
de sănătate și siguranță, pierderea învățării, sănătate mintală și bunăstare în școli și săli de clasă. 
Informațiile prezentate sunt elaborate pentru educatori, profesori și personalul didactic din regiunea 
Orientului Mijlociu și a Africii de Nord, dar pot fi adaptate cu ușurință la orice context.

Sursa: Ghidul de pregătire al profesorilor pentru revenirea în siguranță, UNICEF, 2020

Adaptarea orientărilor guvernamentale cu cadrele didactice
Un profesor din Pakistan a folosit discuții în grupuri tematice cu profesorii pentru a adapta pro-
cedurile standard de operare, furnizate de guvern în legătură cu redeschiderea școlilor. Grupurile 
tematice le-au permis profesorilor să discute diferite aspecte ale noilor proceduri, inclusiv adaptarea 
curriculum-urilor și a evaluărilor, și a modului în care acestea vor fi implementate în contextul școlii 
lor. Acolo unde este posibil, directorii școlilor le pot cere membrilor echipei de conducere a școlii să 
aplice diferite părți ale noilor protocoale, pentru a diviza și partaja volumul de lucru. În Indonezia, di-
rectorii școlilor au înființat grupuri de lucru pentru a se ocupa de toate aspectele redeschiderii școlii, 
inclusiv adaptarea curriculumului școlar și elaborarea lecțiilor. În India, directorii școlilor au lucrat cu 
echipele de conducere pentru a elabora planuri de redeschidere a școlilor care acoperă nevoile de 
sănătate, emoționale și academice.

Folosirea comunităților profesionale de învățare
În Rwanda, VVOB folosește o abordare a comunităților de învățare profesională (CÎP), colaborând cu 
directorii școlilor pentru a-i ajuta să-și susțină comunitățile de predare. Sunt organizate două întâl-
niri CÎP față în față pentru ca fiecare director de școală să se întâlnească cu colegii să discute despre 
siguranța școlii, predarea online și pregătirea predării și învățării pentru redeschiderea școlii. Pentru 
fiecare sesiune CÎP se propune o întrebare orientativă și se furnizează o listă de verificare directorilor 
de școală care pot facilita discuțiile și schimbul de experiență și bune practici. Pentru fiecare sesiune 
CÎP, acțiunile de urmare (follow-up) sunt documentate pentru planul de îmbunătățire a școlii, care îi 
va îndruma pe directorii școlilor la redeschiderea școlilor în Rwanda. Dimensiunea de gen și echitatea 
sunt acoperite ca aspecte transversale.

Sursa: Comunități profesionale de învățare - Un set de instrumente pentru directorii școlilor în efor-
turile de revenire la școală după închiderea legată de COVID-19, VVOB – educație pentru dezvoltare, 
Rwanda

Planificarea scenariului
Directorii școlilor din Emiratele Arabe Unite și Bahrain au descris modul în care lucrează cu trei sce-
narii de redeschidere. În Emiratele Arabe Unite, scenariul A este o abordare de învățare mixtă în care 
jumătate dintre elevi revin la școală și cealaltă jumătate lucrează online în acelaș timp. În scenariul B, 
70% dintre elevi revin la școală și 30% învață online, iar în scenariul C, 100% din elevi revin la școală. 
De exemplu, în scenariul A, „Grupul A” de 15 elevi frecventează școala în prima săptămână și respectă 
toate măsurile de precauție. În același timp, „Grupul B” acoperă aceeași lecție acasă online.

Cadrele didactice au nevoie de mai multă atenție în timpul revenirii la școală. 
Aceasta înseamnă să le asculți nevoile, să le protejezi siguranța și bunăstarea 

și să-i ajuți să-și adapteze abordările față de predare și învățare.
Director de școală, Palestina

https://www.unicef.org/mena/reports/ready-come-back
https://rwanda.vvob.org/sites/rwanda/files/plc_toolkit_for_sls_layout_v2.0en_20200708.pdf
https://rwanda.vvob.org/sites/rwanda/files/plc_toolkit_for_sls_layout_v2.0en_20200708.pdf
https://rwanda.vvob.org/sites/rwanda/files/plc_toolkit_for_sls_layout_v2.0en_20200708.pdf
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 Tehnologii pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, Programul de informare pentru 
dezvoltare (INFODEV), 2005

 Susținerea continuării predării și învățării în timpul pandemiei de COVID-19: Resurse adnotate 
pentru învățarea online, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 2020

 Abilitarea profesorilor: dezvoltarea profesională a profesorilor, Salvați Copiii, 2020 

 Provocarea educației pentru fete - Păstrarea în siguranță a contactului cu fetele, UK Aid, 2020

 COVID-19: 10 Recomandări pentru planificarea soluțiilor de învățare la distanță, UNESCO, 2020

 Dezvoltarea abilităților în timpul pandemiei de COVID-19 și pregătirea pentru recuperare,  
UNESCO, 2020 

 Early Years - sfaturi de siguranță online, Guvernul Australiei, 2020

&   Resurse și lecturi suplimentare

http://www.infodev.org/sites/default/files/resource/InfodevDocuments_13.pdf
http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf
http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf
http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17551/pdf/learn_covid-19_tool_teacher_module_1_-_face-to-face.pdf
https://dfid-gec-api.s3.amazonaws.com/production/assets/36/GEC_Keeping_in_Contact_with_Girls_-_COVID-19_guidance.pdf
https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning-solutions
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373451/PDF/373451eng.pdf.multi
https://www.esafety.gov.au/key-issues/tailored-advice/international/advice-parents/early-years-advice


Sprijinirea cadrelor didactice în eforturile de revenire la școală: 
Set de instrumente pentru directorii instituțiilor de învățământ

A doua ediție 29

V. DETAȘAREA, DREPTURILE  
ȘI CONDIȚIILE DE LUCRU  
ALE PERSONALULUI
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Revenirea la școală s-ar putea solda cu unele lacune legate de cadrele didactice. Directorii școlilor le pot 
identifica și pot monitoriza strategiile pentru a asigura soluționarea lor. Cu toate acestea, întrucât reveni-
rea la școală s-ar putea solda și cu cereri suplimentare față de profesori (de exemplu, ture suplimentare), 
directorii școlilor vor fi, prin urmare, esențiali pentru protejarea drepturilor și condițiilor de muncă ale 
profesorilor și ale personalului didactic auxiliar, asigurând respectarea standardelor naționale de predare 
și a legislației muncii.

Întrebări orientative pentru directorii școlilor
Programarea personalului

Ați luat în considerare:

• monitorizarea lacunelor de profesori care ar putea apărea în timpul procesului de revenire 
la școală din cauza diminuării numărului de profesori, a absențelor pe termen lung sau a 
problemelor de reorganizare a sălilor de clasă și le-ați comunicat autorităților educaționale 
locale?

• consultarea cu personalul, organizațiile de profesori și autoritățile locale și centrale cu pri-
vire la aranjamentele corecte și echitabile de personal pentru a se asigura că există un număr 
suficient de profesori bărbați și femei pentru a acoperi programele școlare ajustate?

• identificarea voluntarilor (părinți și membri ai comunității) care pot ajuta profesorii tem-
porar?

• consultarea cu personalul, organizațiile de profesori și autoritățile locale și centrale cu pri-
vire la volumul de muncă care poate fi în mod rezonabil așteptat de la profesori și de la alt 
personal didactic auxiliar în procesul de revenire la școală?

• dacă obligațiile familiale ale profesorilor de sex masculin și feminin trebuie luate în consi-
derare în deciziile de listare pentru cadrele didactice?

• dacă angajații dvs. nu pot reveni imediat la serviciu și dacă da, sunt conștienți de drepturile 
lor la concediu și îndemnizație de boală?

• dacă unii angajații sunt considerați mai vulnerabili la COVID-19?
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• Dacă da, dispune școala de suficiente măsuri de protecție pentru ca aceștia să revină la 
serviciu sau pot continua să lucreze de acasă?

• Dacă da, pot ei continua să lucreze de acasă și să sprijine învățarea la distanță în echipe/
perechi cu profesorii care revin în sala de clasă?

Ați luat în considerare:

• informarea clară a profesorilor nou-recrutați despre începerea activității, compensații, pro-
grame de lucru, pachete de stimulente și alte condiții de muncă?

• definirea clară a obiectivelor de lucru pentru profesori și personalul didactic auxiliar (și cum 
va fi evaluat) mai ales atunci când structurile ordinare au fost compromise într-o situație de 
urgență sau post-criză?

• consultarea cu personalul, organizațiile profesorilor și autoritățile locale și centrale, după 
caz, pentru a examina și revizui supravegherea personalului și planurile de sprijin în lumina 
contextului de urgență?

• amânarea sau adaptarea evaluărilor de performanță a profesorilor pentru a ține cont de 
impactul crizei asupra rolurilor personalului și schimbările în practicile didactice din cauza 
măsurilor de distanțare fizică?

• explorarea modului în care profesorii și alți angajați pot fi recunoscuți și recompensați în 
evaluările lor de performanță pentru condițiile extraordinare de muncă prin care au trecut și 
abilitățile pe care le dobândesc în timpul crizei COVID-19?

Adaptarea condițiilor de lucru

Drepturile profesorilor și ale personalului didactic auxiliar – Puncte cheie
 Responsabilități sporite dincolo de normele actuale nu ar trebui să fie obligatorii.

 Măsuri precum ture duble trebuie să se reflecte în remunerația, beneficiile profesorilor sau în 
alte mecanisme pentru a motiva profesorii să accepte responsabilități suplimentare.

 Modificările aduse condițiilor de angajare și de muncă trebuie elaborate prin dialog social cu 
personalul și organizațiile reprezentative ale acestora, inclusiv orice modificare a salariului și a be-
neficiilor ordinare. Acolo unde este cazul, modificările respective se pot face prin negocieri colective.

 Concediul de boală trebuie să ia în considerare și necesitatea ca profesorii sau personalul să se 
autoizoleze dacă prezintă simptome sau intră în contact cu cazuri confirmate de COVID-19.

 Existența aranjamentelor de concediu pentru personalul care trebuie să aibă grijă de membrii 
bolnavi ai familiei.
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Amânați evaluările profesorilor. Cel mai bine ar fi dacă evaluările performanței profesorilor ar fi amâ-
nate. Dacă evaluările se efectuează, ele trebuie să țină cont de schimbările în practicile de predare din 
cauza măsurilor de distanțare fizică. În cazul când trebuie să se efectueze evaluări ale performanței, 
ele trebuie să aibă o funcție formativă care să analizeze modul în care profesorii au implementat 
abordări pedagogice inovatoare pentru a se asigura că toți copiii au acces la oportunități de învățare 
continuă și la un mediu de învățare favorabil din punct de vedere socio-emoțional.

Mențineți motivația profesorilor. Contactați autoritățile locale și centrale și organizațiile de profesori, 
după caz, pentru a afla cum poate fi asigurat cel mai bine ca profesorii și alți angajați să fie plătiți inte-
gral și la timp, și pentru a explora alte oportunități de asigurare a faptului că angajații se simt apreciați 
pentru munca efectuată. De asemenea, va trebui acordată atenție specială pentru a determina modul 
optim de menținere a profesoarelor, dat fiind că predarea este frecvent o profesie dominată de femei, 
în special la nivelurile inferioare ale sistemului de învățământ, iar implicarea continuă a profesoarelor 
este esențială pentru asigurarea revenirii fetelor la școală. UNESCO (2020) Sprijinirea profesorilor și a 
personalului educațional în perioade de criză, Nota 2.2

C   Sfaturi

Ce spun directorii de școală
Asigurarea că profesorii nu sunt suprasolicitați

În Indonezia, în timpul închiderii școlilor, un director de școală a raportat că unii profesori petreceau 
până la 80 de ore pe săptămână ținând lecții online și răspunzând la întrebările elevilor. Pentru a 
ușura povara profesorilor de a comunica cu părinții cu privire la protocoalele pe care trebuie să le 
respecte la revenire, directorul de școală respectiv a încurajat discuții de grup separate pentru elevi și 
pentru părinți, având grijă să repartizeze în mod egal fiecare grup în rândul profesorilor. Acest lucru a 
fost de asemenea util pentru a se asigura că discuțiile de grup nu sunt dominate de informații „false”. 
Un alt director de școală, din Oman, a lucrat pentru a reduce și a controla numărul de discuții de grup 
și comunicări legate de școală ca o modalitate de a reduce și volumul de lucru cu care se confruntă 
comunitatea didactică.

 Principii directoare privind pandemia COVID-19, Education International, 2020

 Standardele OIM și COVID-19 (coronavirus), Organizația Internațională a Muncii, 2020

 Recomandarea OIM/UNESCO privind statutul profesorilor, 1966, OIM și UNESCO, 1966

 Mesaje-cheie și acțiuni pentru prevenirea și controlul COVID-19 în școli, UNICEF, OMS și FISCR, 
2020

 Sprijinirea profesorilor și a personalului educațional în perioade de criză, Nota 2.2, UNESCO, 
2020

&   Resurse și lecturi suplimentare

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338/PDF/373338eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338/PDF/373338eng.pdf.multi
https://www.ei-ie.org/en/detail/16701/guiding-principles-on-the-covid-19-pandemic
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/sectoral-standards/WCMS_493315/lang--en/index.htm
https://www.unicef.org/media/65716/file/Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools_March 2020.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338/PDF/373338eng.pdf.multi
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VI. RESURSELE FINANCIARE  
ȘI INVESTIȚIILE

Deciziile de redeschidere depind în mare măsură de capacitatea școlilor de a obține sau mobiliza bugete 
și de a dobândi resursele necesare activării protocoalelor de igienă și sanitație pentru a asigura sănătatea 
și siguranța, precum și de a consolida capacitatea profesorilor de a oferi învățare incluzivă și de calitate. 
Crearea bugetelor alocate pentru răspunsul la COVID-19 trebuie să fie un proces comun între școli, care 
înțeleg nevoile de pe teren, și autoritățile educaționale competente, care ar putea oferi acces la finanțări 
suplimentare. În cazurile în care școlile au la dispoziție bugete și resurse limitate, rezolvarea creativă a 
problemelor poate contribui la atenuarea deficitului și la facilitarea achiziției de resurse.

Întrebări orientative pentru directorii școlilor
Bugetarea

Ați luat în considerare:

• identificarea priorităților școlii pe baza dialogului social, a preocupărilor profesorilor, a ele-
vilor și a comunității care sunt realizabile pentru a informa deciziile bugetare?

• costul măsurilor necesare pentru pregătirea unei redeschideri școlare incluzive, sigure și 
sănătoase, care să ofere predare și învățare de calitate?

• revizuirea bugetului pentru a determina dacă puteți acoperi sau nu următoarele domenii 
esențiale:

• respectarea protocoalelor de igienă și sanitație - adică costurile necesare pentru reconfigu-
rarea sălilor de clasă, achiziționarea consumabilelor esențiale (EIP, săpun, gel, hârtie igienică) 
și modernizarea toaletelor și blocurilor sanitare?

• salariile personalului?

• timp suplimentar alocat de către personal și personal suplimentar pentru a acoperi sarcina 
de muncă didactică în timpul revenirii la școală?

• sprijin psihologic și socio-emoțional, instruire și pregătire pentru personal?
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• sprijin suplimentar și resurse pentru cei mai vulnerabili și mai expuși riscului?

• În cazul unui deficit bugetar în oricare dintre aceste domenii esențiale, asigurarea finanțării 
suplimentare de la autoritățile locale și centrale, organizațiile neguvernamentale, comunitatea 
și membrii familiei; reprioritizarea planurilor dvs. de cheltuieli; sau accesarea economiilor de 
la utilități, transport și consumabile în timpul izolării?

• Dacă nu, se preconizează să vă canalizați fondurile existente către măsurile de sănătate 
publică?

• Dacă nu, are școala dvs. economii din utilități, transport și materiale din perioada închi-
derii școlii care pot fi realocate pentru domenii prioritare, inclusiv EIP, costuri suplimen-
tare de personal și formare?

• Dacă nu, se preconizează contribuții din partea familiilor?

• revizuirea lanțurilor de aprovizionare școlare pentru a asigura că acestea pot funcționa în 
siguranță după redeschidere?

Ați luat în considerare:

• discutarea cu autoritățile locale, raionale sau centrale despre nevoile dvs. bugetare?

• consultarea cu asociații locale, clinici de sănătate, ONG-uri și potențiali parteneri din comu-
nitatea de afaceri pentru a evalua modul în care aceștia ar putea sprijini efortul de revenire la 
școală prin donații bănești; furnizarea materialelor de sanitație și EIP; predare și învățare sau 
alte resurse?

• explorarea posibilităților școlii de a coopera cu rețelele și organizații locale de consiliere 
pentru a oferi sprijin psihologic și socio-emoțional profesorilor și elevilor? (a se vedea și 
Secțiunea III)

• explorarea posibilităților de cooperare cu organizațiile locale pentru a se asigura că există 
rețele de protecție socială pentru elevii vulnerabili care revin în sala de clasă (de ex., prin 
scheme de tichete alimentare, acces la cămări alimentare, rații pentru acasă)? (a se vedea și 
Secțiunea III)

• explorarea posibilităților de parteneriat cu OSC-urile locale, ONG-urile și comunitatea de 
afaceri pentru a reduce povara asupra gospodăriilor cu elevii care continuă să învețe de la 
distanță (de ex., tichete gratuite de internet, granturi/împrumuturi pentru achiziționarea com-
puterelor)?

• acolo unde există conectivitate la internet și dispozitive insuficiente, întocmirea unui plan 
de urgență pentru a asigura accesul continuu pentru învățarea la distanță în cazul viitoarelor 
închideri ale școlilor și întreruperi ale procesului de învățare.

Mobilizarea resurselor colective
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Managementul afacerilor și financiar. Explorați diferite moduri de gestionare a finanțelor școlare pe 
măsură ce școlile se redeschid. A se vedea lista de verificare din Manualul Opportunity International.

Identificați prioritățile. Criza COVID-19 și revenirea la școală ar putea oferi oportunități de a pune în 
acțiune o serie de proiecte foarte relevante și dorite pentru a îmbunătăți contextul și resursele școlii. 
Cu toate acestea, este necesar să se asigure că prioritățile (în special problemele de sănătate și sigu-
ranță) sunt acoperite înainte de problemele care nu sunt considerate esențiale pentru răspunsul la 
COVID-19.

Implicarea părților interesate. Implicați părțile interesate în evaluarea necesităților financiare supli-
mentare. Comunicați în mod transparent necesitățile financiare ale școlii către părțile interesate-cheie 
și potențialii parteneri pentru a evalua colectiv și a stabili prioritățile în materie de necesități. După 
care implicați-i în planificarea financiară. Cu cât sunt implicați mai devreme în proces, cu atât proba-
bilitatea este mai mare că vor susține eforturile de mobilizare a resurselor.

Axați-vă pe eficiență, eficacitate și responsabilitate. În fața unei provocări fără precedent viteza poa-
te fi prioritară. Dar eficiența, eficacitatea și responsabilitatea sunt extrem de importante pentru a 
asigura durabilitatea intervențiilor.

C   Sfaturi

Ce spun directorii de școală
Realocarea finanțelor

Închiderea și redeschiderea școlilor în contextul COVID-19 exercită presiuni financiare asupra bugete-
lor școlilor. Mai mulți directori de școală au vorbit despre necesitatea realocării fondurilor pentru a 
satisface necesitățile de siguranță ale redeschiderii școlii. O școală din India a fost nevoită să realoce 
35% din bugetul său pentru sanitație și curățenie. O școală din Egipt a trebuit să reducă taxele pentru 
a ajuta părinții care se confruntă cu dificultăți financiare, ceea ce s-a soldat cu o reducere a venitu-
rilor. Drept urmare, s-a adresat comunității școlare după voluntari și sprijin în natură. De exemplu, 
părinții care sunt medici și asistenți medicali s-au oferit voluntar să explice despre sănătate și se-
curitate comunității școlare. Alții, cum ar fi instalatorii și constructorii, au ajutat la întreținerea școlii.

 Setul de instrumente de răspuns la COVID-19, UNESCO-McKinsey, 2020

 COVID-19 și lumea muncii: Impact și răspunsuri strategice, Organizația Internațională a Muncii, 
2020

 Căi spre redeschidere, Opportunity International

 Impactul anticipat al COVID-19 asupra cheltuielilor publice pentru educație și implicațiile pen-
tru activitatea UNESCO, Nota 7.2, UNESCO, 2020

  Impactul crizei asupra cheltuielii publice pentru educație: constatările sondajului rapid al 
UNESCO, UNESCO, 2009

 Mobilizarea resurselor pentru educație și îmbunătățirea eficacității cheltuielilor, Grupul Băncii 
Mondiale, 2019

 Impactul pandemiei de COVID-19 asupra finanțării educației, Grupul Băncii Mondiale, 2020

 Pandemia de COVID-19: șocuri în educație și răspunsuri strategice, Grupul Băncii Mondiale, 2020

&   Resurse și lecturi suplimentare

https://edufinance.org/content/edufinance/latest/COVID-19 Response Toolkit/PATHWAYS TO REOPENING combined.pdf
https://globaleducationcoalition.unesco.org/response-toolkit
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
https://edufinance.org/content/edufinance/latest/COVID-19 Response Toolkit/PATHWAYS TO REOPENING combined.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373276/PDF/373276eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373276/PDF/373276eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183667/PDF/183667eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183667/PDF/183667eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183667/PDF/183667eng.pdf.multi
http://documents.worldbank.org/curated/en/244151552329948414/pdf/WPS8773.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/479041589318526060/The-Impact-of-the-COVID-19-Pandemic-on-Education-Financing
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33696
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VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA   
       EFORTURILOR DE REDESCHIDERE  

  A ȘCOLILOR
Pe măsură ce școlile se redeschid, va fi esențială monitorizarea și evaluarea situației și adaptarea după caz. 
Directorii școlilor trebuie să se adapteze și să aplice cadre ușor de utilizat pentru evaluarea și compararea 
progreselor pe parcursul diverselor faze planificate. De asemenea, ei pot lua în considerare rolurile profe-
sorilor și ale personalului didactic auxiliar în livrarea unei predări de calitate și încurajarea unui mediu de 
învățare sigur.

Întrebări orientative pentru directorii școlilor
Monitorizare, analiză și adaptare

Ați luat în considerare:

• consultarea cu personalul, organizațiile de profesori și autoritățile locale și naționale re-
levante pentru a determina tipurile de informații și dovezile care trebuie colectate pentru a 
informa mai bine planul de răspuns la situații de criză al școlii, de exemplu, prezența profeso-
rilor și elevilor, volumul de muncă al profesorilor și finalitățile învățării?

• împreună cu personalul dvs. și cu alte părți interesate relevante (inclusiv, de exemplu, APP 
și CCȘ), elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare pentru a determina eficacitatea efor-
tului de revenire la școală și a răspunsului continuu la criză, inclusiv definirea rolurilor și res-
ponsabilităților clare în domeniile de colectare, analiză, documentare și raportare a datelor?

• împreună cu personalul dvs., revizuirea, adaptarea și actualizarea sistemelor disponibile 
pentru monitorizarea și urmărirea revenirii, reînscrierilor și menținerii copiilor în baza gru-
purilor de elevi, de exemplu, formularele de recensământ ale școlii, utilizate pentru sistemul 
informațional național de management al educației (EMIS)?

• identificarea unui sistem sau mecanism de colectare a datelor specifice legate de COVID-19, 
inclusiv cazurile suspecte de infecție și boală, urmărirea contacților și a incidentelor de stres 
și anxietate, și asigurarea prezenței serviciilor de asistență necesare, dacă este posibil? (a se 
vedea și Secțiunea III)

• Identificarea unui sistem de mecanism de monitorizare a situației elevilor vulnerabili și 
expuși riscului, inclusiv a copiilor neșcolarizați?
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• asigurarea faptului că personalul a fost informat și consultat cu privire la toate obligațiile 
suplimentare de monitorizare și raportare pe care le-ar putea avea legate de efortul de reve-
nire la școală?

• identificarea unui sistem sau mecanism pentru ca personalul, elevii și familiile să își îm-
părtășească preocupările cu privire la sănătate și siguranță și ideile pentru promovarea unui 
mediu de învățare sigur și incluziv?

• planificarea unei revizuiri periodice a răspunsului la COVID-19 al școlii odată cu redeschide-
rea școlii, reunind diferiți actori pentru a evalua situația, a adapta strategiile și a informa ac-
țiunile viitoare în ceea ce privește criza de sănătate și corelarea revizuirii respective cu planul 
de îmbunătățire sau dezvoltare al școlii, dacă există?

• planificarea evaluărilor periodice ale învățării elevilor, inclusiv prin predare de recuperare, 
programe de învățare accelerată și orientare? (a se vedea și secțiunea IV)

Efectuarea unei evaluări a necesităților școlii pentru a determina numărul elevilor și profesorilor 
care au nevoie de sprijin în diferite domenii, inclusiv alimentație școlară, sprijin psihosocial, WASH și 
sprijin didactic suplimentar. Puteți adapta acest Formular comun de evaluare a necesităților educa-
ționale ale școlii, care a fost elaborat ca parte a răspunsului la Ebola.

Identificați indicatorii-cheie. Rețineți următoarele principii-cheie despre definirea unor indicatori 
clari și măsurabili, legați de finalități, pentru a permite monitorizarea și evaluarea eficientă a efortu-
rilor dvs. de răspuns la COVID-19:

Indicatorii-cheie trebuie să fie:

• limitați ca număr și axați pe prioritățile majore;

• bazați pe datele și informațiile care pot fi colectate cu ușurință în timp pentru a furniza serii 
cronologice;

• prezentați într-un cadru bazat pe rezultate sau orientat spre rezultate, pentru a măsura în mod 
semnificativ rezultatele;

• formulați pentru a permite o analiză a disparităților sau dezechilibrelor (în funcție de sex, ur-
ban/rural, populații defavorizate) în implementarea politicilor; și

• consecvenți și stabili pe tot parcursul ciclului de implementare și, cel mai important, ușor de 
înțeles de către toți utilizatorii, de la factorii de decizie de nivel superior la utilizatorii cei mai 
afectați direct, adică profesorii și elevii.

Pentru orientări privind asigurarea faptului că indicatorii sunt agreați și acceptați de toate părțile 
interesate, a se vedea Ghidul de elaborare a politicilor didactice, pagina 112

Monitorizarea înscrierii post COVID-19. Setul comun de instrumente McKinsey-UNESCO privind redes-
chiderea școlilor acoperă necesitatea de a urmări diferite aspecte ale înscrierii pentru a se asigura 
că toți elevii revin la școală. Aceasta include stabilirea obiectivelor și urmărirea înscrierii, angajării, 
participării, menținerii și performanței elevilor. Setul de instrumente oferă sfaturi și instrumente pen-
tru a sprijini înscrierea, inclusiv modificarea regulilor privind vârsta de începere a școlii, extinderea 
programelor de alimentație școlară și contactarea părinților și a liderilor comunitari pentru a asigura 
revenirea copiilor la școală.

Sursa: Răspunsul la COVID-19 - Reînscrierea: identificarea elevilor cu risc de abandon școlar și încu-
rajarea revenirii la școală, cu accent pe fete, Setul de instrumente UNESCO-McKinsey, 2020

C   Sfaturi

https://inee.org/system/files/resources/SL Questionnaire School Needs Assessment.pdf
https://inee.org/system/files/resources/SL Questionnaire School Needs Assessment.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373765
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373765
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373765
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 Orientare pentru pregătirea planului de educație tranzitorie, Global Partnership for Education, 
2016

 Standarde minime ale RIEU pentru educație: pregătire, răspuns și recuperare, Rețeaua in-
ter-agenții pentru educație în situații de urgență, 2012

 Notă tehnică a RIEU privind educația în timpul pandemiei de COVID-19, Standarde minime RIEU 
pentru educație: Pregătire, răspuns și recuperare, Rețeaua inter-agenții pentru educație în si-
tuații de urgență, 2020

 Trends Shaping Education Spotlights 21 - Ediția specială privind Coronavirusul: Revenirea la 
școală, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 2020

 Ghid de elaborare a politicilor didactice, UNESCO, 2019 

 Set de instrumente de răspuns la COVID-19, UNESCO-McKinsey, 2020

&   Resurse și lecturi suplimentare

https://www.globalpartnership.org/content/guidelines-transitional-education-plan-preparation
https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_EN.pdf
https://inee.org/resources/inee-technical-note-education-during-covid-19-pandemic
https://globaleducationcoalition.unesco.org/response-toolkit
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International Task Force on Teachers for Education 2030 (Grupul de lucru internațional al 
profesorilor pentru educație 2030) este o alianță globală și independentă.

Membrii sunt guverne naționale, organizații interguvernamentale, organizații neguvernamentale, 
agenții internaționale de dezvoltare, organizații ale societății civile, organizații din sectorul privat 

și agenții ONU care conlucrează pentru a promova problemele legate de profesori.

Secretariatul Teacher Task Force este găzduit la sediul UNESCO din Paris.

www.teachertaskforce.org

O listă completă a resurselor, precum și o Orientare pentru autorii de politici  
este disponibilă online la

www.teachertaskforce.org
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