
3.Dacă aveți îngrijorări, discutați-le cu
conducerea școlii

2. Reconfigurați sala de clasă dacă
reveniți la școală
Aranjați băncile ca să
asigurați distanța socială
recomandată, asigurați-
vă că aveți materiale de
igienizare în sala de clasă

5. Planificați rutine pentru clasele la care
predați

7. Fiți optimiști
Haideți să-i dăm oportunitatea acestui an școlar să
fie fabulos.
Haideți să nu îi punem etichetă sau să-l judecăm
înainte să înceapă! 
S-ar putea să ne surprindă într-un mod plăcut!

COVID-19 a perturbat viaţa tuturor şi este mai mult
decât normal să avem îngrijorări pe măsură ce ne
apropiem de noul an şcolar. Solicitaţi  o întâlnire cu
conducerea şcolii dvs. înainte ca şcoala să înceapă
pentru a aduce orice întrebări esenţiale pe care le
aveţi cu privire la primele zile de şcoală

O modalitate de a menține familiile aproape este să
le oferiți informații despre primele zile de școală
printr-o postare pe grupul părinților sau într-o
întâlnire pe o platformă care permite interacțiune
video, ex. Zoom, Meet  În acest fel, puteți limita
anxietatea și stresul  familiilor.

 Este indicat să ajungeți la timp la ore, să faceți

prezența zilnic atât în scenariul față în față cât și

online. Lecțiile online, e recomandat, să le transmiteți

mereu din același loc.  Folosiți 1 max. 2 platforme pt.

lecțiile online.

6.  Începeți anul cu accent pe
construirea relațiilor 

4. Oferiți familiilor informații din
timp despre școală

construiriea relației între elevi și profesori dar și în cadrul
corpului profesoral este esențială. Este crucial pentru
motivația elevilor. Deși poate fi dificil să îi ajutați pe elevi să
se cunoască dacă nu vă puteți întâlni personal, instrumente
precum întâlnirile video și jocurile de învățare online pot
ajuta elevii să se conecteze de la distanță. Cadrele didactice,
mai mult ca niciodată, au nevoie de suportul colegilor.

Material adaptat: https://www.waterford.org/education/back-to-
school-tips-for-teachers/

mini ghid pentru
cadre didactice
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7 informații utile pentru a face față cu succes
începutului de an școlar

în zilele premergătoare primei zile de școală, asigurați-vă că

sunteți la curent cu scenariile privind începerea școlii, dar și

cu strategia adoptată de școala d-voastră. Ajustați-vă

planurile pentru anul actual, într-un mod care să vă

păstreze pe d-voastră și pe elevi în siguranță.

1.Informează-te și familiarizează-te cu
scenariile propuse de minister și cu
strategia adoptată de școala ta pentru
începutul de an școlar

prof. consilier școlar, Camelia Bîrsan


