Medicii vor merge Ã®n ÅŸcoli sÄƒ supravegheze elevii
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Ministrul EducaÅ£iei, Monica Anisie, a declarat, marÅ£i, cÄƒ în fiecare unitate de învÄƒÅ£Äƒmânt va exi
cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a ÅŸi a XII-a la cursurile de
pregÄƒtire, dar ÅŸi procesul de examene naÅ£ionale.

?Deja am emis un ordin de ministru comun cu Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii care va fi publicat
astÄƒzi în Monitorul Oficial - pentru cÄƒ s-a schimbat starea de urgenÅ£Äƒ în stare de alertÄƒ,
avem o lege nouÄƒ - (...) ÅŸi acolo sunt prevÄƒzute toate mÄƒsurile prevenire ÅŸi de combatere a
îmbolnÄƒvirilor. Avem acolo prevÄƒzut în mod clar care sunt responsabilitÄƒÅ£ile Ministerului
EducaÅ£iei, inspectoratelor ÅŸcolare, unitÄƒÅ£ilor de învÄƒÅ£Äƒmânt ÅŸi direcÅ£iilor de sÄƒnÄƒ
publicÄƒ. Am discutat cu domnul ministru al SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi în fiecare unitate de învÄƒÅ£Äƒmâ
exista un cadru medical care va supraveghea tot acest proces de revenire la cursurile de
, a spus Monica Anisie.
pregÄƒtire, dar ÅŸi procesul de examene naÅ£ionale?

Ministrul a precizat cÄƒ participarea elevilor din clasele terminale la cursurile de pregÄƒtire este opÅ£ional

?Vom redeschide ÅŸcolile prin aceste cursuri de pregÄƒtire pentru elevii din clasele de a VIIIa ÅŸi a XII-a tocmai pentru cÄƒ aceÅŸtia au nevoie în aceastÄƒ perioadÄƒ de o revenire ÅŸi o
reîntâlnire cu profesorii. (...) Revenirea la aceste cursuri este una opÅ£ionalÄƒ. Cred cÄƒ
trebuie elevul sÄƒ se reobiÅŸnuiascÄƒ cu spaÅ£iul ÅŸcolii, dar sÄƒ fie ÅŸi susÅ£inut emoÅ£ional d
profesori. (...) OdatÄƒ cu revenirea la ÅŸcoalÄƒ vom lua ÅŸi mÄƒsurile de siguranÅ£Äƒ pentru cÄƒ
aici am pornit de fapt, de la temerile pe care le au elevii sau pÄƒrinÅ£ii. AceastÄƒ revenire
este una opÅ£ionalÄƒ ÅŸi pÄƒrintele este cel care evalueazÄƒ starea de sÄƒnÄƒtate a copilului, dar
ceea ce se aflÄƒ în familie, membrii familiei care ar putea fi în grupa de risc?
, a arÄƒtat Monica Anisie.

Ea s-a declarat convinsÄƒ cÄƒ profesorii vor fi atenÅ£i ÅŸi la susÅ£inerea emoÅ£ionalÄƒ a elevilor. Mini
EducaÅ£iei a precizat cÄƒ în curând va apÄƒrea metodologia pentru admiterea la liceu, inclusiv pentru lice
vocaÅ£ionale.
?Propunerile sunt multiple. Spre final s-a decis sÄƒ existe în mare parte probe pe bazÄƒ de
, a spus Anisie.
portofoliu, depinde însÄƒ de fiecare tip vocaÅ£ional?

Ea a menÅ£ionat cÄƒ pentru la toamnÄƒ va exista un ?plan de intervenÅ£ie?, în contextul în care epidemio
susÅ£in cÄƒ ar putea exista un al doilea val al pandemiei.

?Am discutat în Ministerul EducaÅ£iei cu specialiÅŸtii ÅŸi vom avea un plan de intervenÅ£ie atât
la nivelul elevilor prin asigurarea cu dispozitive în aÅŸa fel încât sÄƒ aibÄƒ acces la învÄƒÅ£area
online, dar ÅŸi la nivelul profesorilor. Vom realiza formarea cadrelor didactice pentru a
putea sÄƒ predea în formatul acesta online. Nu toatÄƒ lumea a fost pregÄƒtitÄƒ pentru acest lucru
în aceastÄƒ perioadÄƒ, însÄƒ le mulÅ£umesc tuturor pentru eforturile pe care le-au fÄƒcut pentru cÄ
ÅŸi-au dat seama cât de important sÄƒ fie alÄƒturi de elevi. (...)

Pe lângÄƒ aceastÄƒ formare a profesorilor venim ÅŸi cu o intervenÅ£ie atât pentru profesori cât ÅŸ
pentru elevi - vom realiza ghiduri metodologice pentru fiecare disciplinÄƒ în parte în aÅŸa fel
încât sÄƒ-i ajutÄƒm ÅŸi pe elevi ÅŸi pe profesori pentru a recupera tot ceea ce în aceastÄƒ perioadÄ
semestrului al II-lea sÄƒ spunem cÄƒ nu s-a putut preda aÅŸa cum ÅŸi-ar fi dorit fiecare dintre
noi. Ne-am dori sÄƒ continuÄƒm proiectul în parteneriat cu Televiziunea RomânÄƒ, sÄƒ-l extindem,
ÅŸi în felul acesta sÄƒ venim în sprijinul tuturor elevilor nu numai al elevilor de clasa a VIII-a
sau a XII-a cum am avut acum aceste cursuri de pregÄƒtire pentru examenele naÅ£ionale?,
a detaliat ministrul EducaÅ£iei.
Ea a arÄƒtat cÄƒ închiderea ÅŸcolilor în aceastÄƒ perioadÄƒ a fost o decizie dificilÄƒ, dar necesarÄƒ.

?Vedem cÄƒ România nu are un numÄƒr atât de mare de îmbolnÄƒviri poate ÅŸi pentru cÄƒ Guvern
a luat mÄƒsuri bune, la timp, în aÅŸa fel încât sÄƒ nu existe riscuri foarte mari?
, a mai spus Monica Anisie.
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