CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ
EDUCAȚIONALĂ ALBA
CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ALBA
(CJAP)

CAMPANIA
”DIN NOU, ÎMPREUNĂ”
Secțiunea: ”Mă informez, mă adaptez!”

Dragi colegi,
Anul școlar 2020-2021 a debutat într-un context complicat, plin de
provocări pentru toți: profesori, elevi și părinți.
Suntem asaltați permanent de multe solicitări, navigăm timizi printre
metodologii, dezvoltăm noi abilități, ne orientăm după scenarii și pe
lângă toate trebuie să nu pierdem din vedere elevii, cărora trebuie să le
insuflăm speranță, siguranță și să asigurăm un mediu favorabil de
învățare (clasic sau online).
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, prin
intermediul rețelei de profesori consilieri și logopezi este alături de
dumneavoastră oferind suport metodologic și de specialitate, facilitând
adaptarea la noul context școlar.

Profesorul la clasă:

 Informează elevii și
părinții/reprezentanții legali cu referire
la regulile de comportament în
condițiile epidemiologice de COVID-19.
 Monitorizează starea de bine a elevilor
din clasă;
 Menține o colaborare permanentă și
respectuoasă cu familia/reprezentantul

legal al elevului;
 Organizează ședințe informative, după
necesitate, pentru a îmbunătăți relațiile
dintre copii, copii și adulți, părinți și
școală.

 În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul sau mai mulți
membri ai familiei elevului, acesta se va plasa în autoizolare la domiciliu
pentru 14 zile de la ultima zi de contact cu persoana infectată.
 Atunci când un elev este diagnosticat cu COVID-19 toți elevii din clasa
în care acesta își face studiile se plasează în autoizolare la domiciliu
pentru o perioadă de 14 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi
a contactului cu elevul confirmat ,,COVID-19 – pozitiv”.
Clasa va continua studiile în regim on-line pentru perioada menționată.
Decizia privind autoizolarea profesorilor, care au predat în clasa
respectivă, va fi luată de către managerul instituției de învățământ, în
coordonare cu medicul epidemiolog teritorial, reieșind din specificul
didactic și riscurile epidemiologice.

În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au
obligația de a anunța conducerea unității de învățământ, care va informa DSP/DSPMB despre
eveniment. DSP/DSPMB va efectua ancheta pidemiologică și va analiza situația în unitatea de
învățământ împreună cu directorul unității
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• În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă
(de exemplu, învățător/profesor care a avut o singură oră) și nu a
venit în contact cu alte cadre didactice din școală se vor suspenda
cursurile de la clasa respectivă.

• În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu,
învățător/profesor care a avut o singură oră) și a venit în contact cu alte cadre
didactice din școală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile
cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa
respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit
în contact
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• În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în
contact cu alte cadre didactice din școală (de exemplu, profesor de sport) sau
numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre
schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda
cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi
izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.
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• În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în
contact cu multe cadre didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în
școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii
unități de învățământ.”
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Stabilim
priorități
Evaluăm
situațiile și ne
orientăm în
funcție de
resurse

Ne cultivăm
toleranța
șirăbdarea

Ne bucurăm de
lucruri mărunte
care ne fac
fericiți

Reorganizăm
modul de lucru
(experimentăm
lucruri noi)

Starea
de bine

Privim cu
optimism
încercările,

Descoperim
resurse,
abilități noi

provocările
impuse de noul
contex școlar

Solicităm ajutor
sau,dacă putem,
îl oferim

Încercăm să
avem o viață
echilibrată
(alimentație,
mișcare,
relaxare)

Link-uri utile

https://www.edu.ro/linii-telverde-destinate-inform%C4%83rii-cu-privire-la%C3%AEnceperea-noului-%C8%99colaruniversitar- Linii Telverde destinate informării cu
privire la începerea noului an școlar/universitar
Pe site-ul educatiacontinua.edu.ro ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților
în cadrul unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021, în contextul epidemiei de
COVID-19.
https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C3%AEnparteneriat-cu-google-%C8%99i-microsoft-pune-la-dispozi%C8%9Bie-%C3%AEnmod Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Google și Microsoft, pune la
dispoziție, în mod gratuit, platforme educaționale
http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/ Ce trebuie șă știți despre noul Coronavirus (Covid-19)
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cyberbullying-ce-este-%C8%99i-cum%C3%AEi-punem-cap%C4%83t Cyberbullying: Ce este și cum îi punem capăt?
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://manuale.edu.ro/
Site CJRAE Alba: https://cjrae-ab.ro/
https:// www. Twinkl.ro

