
                                                                   
 

 

GHID PENTRU PĂRINȚI 

Cum îl poți susține pe copilul tău in contextul invățării online pe perioada 

pandemiei COVID 19 

 

I. Introducere  

Pandemia generata de COVID 19 a afectat toate domenile societatii, inclusiv cel al educatiei. Astfel, in 

multe tari scolile au fost inchise iar procesul educational s-a mutat in mediul online. In România anul 

școlar 2020- 2021 a început intr-un context în care s-au avansat 3 scenarii în funcție de numărul de 

cazuri însă in scurt timp a fost adoptat cel in care educatia se furniza exclusiv online. Acest lucru a 

reprezentat o provocare in plus pentru parinti, intr-un mediu deja stresant. Se știe că părinții sunt primul 

profesor al copilului din momentul în care se naște copilul și pe măsură ce se maturizează în adulți, rolul 

tradițional al părinților implică predarea, îndrumarea și creșterea copiilor pentru a deveni membrii 

puternici ai comunităților lor. Pe măsură ce copiii încep școala formală, majoritatea părinților permit 

școlii să își asume o mare parte din educația lor formală. Aceast aspect al contractului social s-a 

schimbat odata cu trecerea la educatia online. Astfel, parintii au trebuit sa isi asume un rol mult mai 

important in ceea ce priveste educatia scolara a copiilor lor. Pentru multi parinti din medii vulenrabile, 

nivelul de educatie este foarte scazut si nu le permite posibilitate de a oferi suport pentru copii lor. 

Coroborat si cu alti factori (lipsa de interes din partea scolii, lipsa de metodologii unitare, lipsa de 

tehnologie (acces la internet si dispozitive IT), acest aspect poate contribui la abandonul scolar al multor 

copii din aceste medii dezavantajate.  

Pentru a veni in intampinarea acestei probleme, organizatia Centrul Cultural al Romilor implementeaza 

proiectul ”Let them learn” finantat de Departmamentul de Stat American prin Ambasada de la Bucuresti 

avand scopul de preveni parasirirea timpurie a sistemului educational a 20 de elevi din ciclul primar ai 

scolii Mihai Viteazul din localitatea Fetesti, cartierul Dudesti.  

In cadrul acestui proiect, una din activiati este de a forma un grup de initiativa al parintilor. Aceasta 

activitate presupune intalnire cu parintii, comunicare cu acestia, suport tehnic si suport pentru 

obtinerea de dispozitive IT.  Unul din instrumentele prin care dorim sa oferim suport parintilor in 



                                                                   
 
perioada aceasta (cand furnizarea serviciilor educationale se face exclusiv online) este ghidul parintilor 

pentru sustinerea copiilor in accesarea educatiei online.  

II. Ce ar trebui sa cunosc despre COVID 19 si ce ar trebui sa transmit copiilor mei  

Anxietatea este o realitatea pentru multi parinti, fiind provocata de adaptarea la un mediu nou (pentru 

multi din familii vulenrabile), lipsa dialogului cu cadrele didactice ca sa nu mai spunem si de stresul de 

castigarea traiului zilnic care devinae aproape imposibil in conditii de izolare.  

Pentru a face fata situatiei aminteste-ti ca nu esti singur in aceasta calatorie. Pastreaza legatura cu 

ceilalti parinti si vezi ce functioneaza pentru ei, ce metode eficiente au gasit si intreaba daca ei au nevoie 

de ajutor. Împărtășiți-vă îngrijorările și sugestiile utile. Dacă aveți nevoie de informații de contact pentru 

alți părinți sau resurse utile este bine sa le faceti disponibile. Este important ca toti sa lucram impreuna 

ca o comunitatea in cadrul grupului de suport din cadrul proiectului pentru binele copiilor si familiilor 

noastre. De asemenea evita social media sau programele TV care te fac sa te simti panicat/ă 

Pentru pregătirea copilului pentru un nou an școlar în contextul pandemiei trebuie să cunoaștem 

normele igienice și sanitare și cum asigurăm sănătatea fizică și emoțională a copilului nostru. 

II. Cum sa vorbesti despre COVID19 cu copilul tau si mentinerea sanatatii mentale  

De asemenea, este de înțeles dacă și copiii tăi se simt anxioși. Copiilor le este greu să înțeleagă ceea ce 

văd online sau la televizor - sau aud de la alte persoane - astfel pot fi vulnerabili la sentimentele de 

anxietate, stres și tristețe. Dar o discuție deschisă și de susținere cu copiii dvs. îi poate ajuta să înțeleagă, 

să facă față și chiar să aducă o contribuție pozitivă pentru ceilalți. 

Tăcerea și secretele nu ne protejează copiii. Onestitatea și deschiderea o fac. Permiteți copilului dvs. să 

vorbească liber. Puneți-le întrebări deschise și aflați cât știu deja. Pentru a avea o discutie coerenta si 

informata cu copilul tau este bine ca mai intai sa te documentezi si sa folosesti pentru el un limbaj 

conform varstei lui. Pentru informare este bine sa folosesti sursele oficiale.  

Începeți prin a vă invita copilul să vorbească despre această problemă. Dacă sunt prescolari sau in ciclul 

primar și nu au auzit deja efectele acestui virus, este posibil sa trebuiască să ridicați problema - aveți 

ocazia să le reamintiți despre bunele practici de igienă fără a introduce noi temeri. Asigurați-vă că vă 

aflați într-un mediu sigur și permiteți copilului dvs. să vorbească liber. Desenul, poveștile și alte activități 

pot ajuta la deschiderea unei discuții. Cel mai important, nu minimizați sau evitați preocupările lor. 



                                                                   
 
Recunoașteți-vă sentimentele și asigurați-vă că este firesc să vă simțiți speriați de aceste lucruri. 

Demonstrați că ascultați acordându-le toată atenția și asigurați-vă că înțeleg că pot vorbi cu dvs. și cu 

profesorii lor oricând doresc. 

Când vedem o mulțime de imagini tulburătoare la televizor sau online, uneori se poate simți că criza 

este în jurul nostru. Este posibil ca copiii să nu facă distincția între imaginile de pe ecran și propria lor 

realitate personală și pot crede că sunt în pericol iminent. Îți poți ajuta copiii să facă față stresului 

oferindu-le oportunități de joacă și relaxare, atunci când este posibil. Păstrați rutine și programe 

regulate cât mai mult posibil, mai ales înainte de a merge la culcare sau ajutați la crearea de noi într-un 

mediu nou. Dacă vă confruntați cu un focar în zona dvs., reamintiți-vă copiilor că este puțin probabil să 

prindă boala, că majoritatea persoanelor care au coronavirus nu se îmbolnăvesc foarte mult și că mulți 

adulți lucrează din greu pentru a vă menține familia în siguranță . 

 

Este important să știm că nu lăsăm copiii într-o stare de teama. Pe măsură ce conversația dvs. se încheie, 

încercați să evaluați nivelul de anxietate urmărind limbajul corpului, luând în considerare dacă își 

utilizează tonul obișnuit de voce și își urmărește respirația. Amintiți-vă copiilor că pot avea alte 

conversații dificile cu dvs. în orice moment. Amintiți-le că vă pasă, că ascultați și că sunteți disponibil ori 

de câte ori se simt îngrijorați. 

 
III. Prevenirea infecției cu virusul COVID-19 

Ai grijă ca copilul tău să poarte mască în spațiile publice. Alege-i masca potrivită astfel incat să acopere 

nasul și gura copilului; să fie adaptată vârstei copilului; să nu îngreuneze respirația copilului. 

Învață copilul să respecte distanța fizică: discută cu copilul tău și explică-i, în mod repetat, să păstreze 

distanța de cel puțin 1,5 m de o altă persoană și să se afle în aer liber cât de frecvent posibil, de 

asemenea, respectând distanța socială; 

De asemenea, puteți arăta copiilor cum să acopere o tuse sau un strănut cu cotul, să le explicați că este 

bine să nu vă apropiați prea mult de persoanele care au aceste simptome și să le cereți să vă spună dacă 

încep să simtă că au febră, tuse sau aveți dificultăți de respirație. 

 

IV. Acțiuni de răspuns în caz de apariție a semnelor de boală a unui membru al familiei 
La primele semne de boală, adresează-te medicului de familie sau apelează serviciul 112. 



                                                                   
 
Chiar dacă nu prezentați semne de boală, anunță medicul de familie și autoizolează-ți copilul și familia la 

domiciliu timp de 14 zile, dacă: 

 ați călătorit în ultimele două săptămâniîn țări cu risc sporit de infectare cu virusul COVID-19; 

 ați intrat în contact direct cu persoanele care au fost testate pozitiv cu noul coronavirus. 

 

Protejează membrii familiei și persoanele apropiate care ar putea dezvolta forme grave ale virusului 

COVID-19 – persoanele vârstnice, care suferă de boli cornice pulmonare, cardiovasculare sau renale, 

cancer, persoanele cu sistem imun deficitar, obezitate, diabet zaharat și altele. 

  

V. Importanta educatiei in perioada de ciza generata de COVID 19 si masuri de prevenire a raspandirii 

virusului  

Educatia copiilor trebuie sa continue, altfel consencintele ar fi dezastruoase la nivel persoanl dar si la 

nivelul societatii. Copiii din medii vulenrabili, in aceasta perioada, sunt cei mai expusi. In acest context, 

organizatia Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca implementeaza proiectul Let Them Learn. Desi 

invatarea online nu se compara cu educatia obisnuita, in clasa, totusi, la momentul actual este singura 

solutie pentru a pastra copii conectati cu sistemul educational si pentru a achizitiona cunostinte si 

abilitati specifice. Este important, ca atat cadrele, cat si parintii, sa isi echilibreze asteptarile si sa 

inteleaga ca educatia online doar pastreaza un anumit nivel si nu poate exista un progres comparativ cu 

educatia in scoala.  

Parintii trebuie sa se asigure ca ai lor copii acorda importanta educatiei online.  

Puteți cunoaște ceea ce simt și gândesc comunicând cu ei și îndrumați-i să afle mai multe despre 

învățarea online. Îndrumați-vă copiii să înțeleagă de ce trebuie să învețe online. Ajutați-vă copiii să-și 

dezvolte obiceiuri bune de învățare online și un sentiment de responsabilitate socială, spunându-le că e-

learning-ul este necesar, deoarece pandemia de coronavirus a pus pe toți în pericol. Păstrați-vă copiii 

pozitivi prin pandemie 

Deoarece unele informații online pot duce cu ușurință la percepția greșită a crizei generata de COVID 19 

iar lucrul acesta se poate afecta sănătatea mintală, este bine sa va indrumati copiii sa inteleaga clar ce se 

intampla in jurul lor in contextul pandemiei.   

Faceti copiii responsabili pentru siguranța lor și a celorlalți. Trecerea la învățarea online înseamnă 

prevenirea adunărilor în aer liber și limitarea răspândirii virusului. Dacă este nevoie ca copiii dvs. să iasă, 



                                                                   
 
reamintiți-le să ia măsuri preventive, cum ar fi spălarea frecventă a mâinilor, purtarea măștilor și 

evitarea locurilor aglomerate pentru a se proteja pe ei înșiși și pe ceilalți. Învățați-i pe copii cum să caute 

ajutor.  

 

VI.  Planficare si respectarea programului 
O bună planificare poate scuti pe parinti de multe batai de cap iar pe copii sa fie mai eficienti si sa se 

dezvolte la nivel intelectual si emotional.  Ajutati-i pe copii sa isi fac un program scris nu numai pentru 

ziua respectivă, ci și pentru întreaga săptămână. Ajutați-i să acorde prioritate și să învețe să își creeze 

obiective, sarcini și termene, la fel cum fac adulții atunci când merg la muncă.  

Sarcinile care erau normale atata timp cat frecventau scoala, pe perioada educatiei online pot fi dificile. 

Astfel, este important sa să clarificati limitele și să oferiți stimulente pentru comportamente sănătoase. 

Creați un program împreună cu copilul dvs. și luați-vă angajamentul impreuna cu copilul de al respecta. 

Structura și rutina vă pot ajuta foarte mult copilul să nu rămână în urmă cu sarcinile. Discutați despre 

program cu famila dvs, și identificați cele mai bune momente pentru învățare și instruire, precum și 

despre activitatea fizică orientată spre familie, cum ar fi plimbările în in aer liber. Un calendar de familie 

sau alte elemente vizuale ar putea fi utile pentru urmărirea termenelor și a sarcinilor. 

In cazul in care nu aveti exercitiul planficarii cereti ajutorul cadrelor didactice sau solicitati sprijinul unor 

ONG-uri care actioneaza in zona.  

 
VII. NU este o vacanta.  

Este foarte important sa se transmita copiilor ca chiar daca se stau acasa, educatia online nu este 

vacanta.  Copiii trebuie sa respecte orarul, sa isi ifaca temele si sa constientizeze ca primesc alificative si 

ca trebuie sa se pregateasca pentru teste si  examene  

VIII. NU uitati sa va distrati si sa petreceti timp impreuna.  

Planficati activitati care nu implica petrecerea timpului in fata ecranului (TV si dispozitive IT). Pe 

perioada pandemiei multi parinti lucreaza de acasa, oferindu-le  oportunitatea de a petrece mai mult 

timp cu copiii lor. Vizionati filme impreuna pe care apoi le discutati sau organizati jocuri. De asemenea 

organizati activitati in aer liber, evitand totusi aglomeratia.  

Fără îndoială, acesta este un moment dificil pentru părinți, profesori și copii. Studiile arată că timpul 

petrecut in fata ecranului poate avea atât efecte pozitive, cât și negative asupra copiilor, iar trecerea la 



                                                                   
 
educația online va crește timpul petrecut de copil in fata dizpotivelor, deci o instrainare si mai mare de 

parinti. De aceea este important ca parintii sa faca o prioritate din a petrece timp cu copiii lor.  

IX. Dispozitive IT  

Pentru furnizarea servicilor educationale scolare in mediul onlin este esential ca elevii sa aibe un 

dispozitiv IT si acces la internet. In momentul scrierii acestui Ghid, copiilor vulenrabili lise asigurase 

tablete prin programul national iar majoritatea dintre ei au acces la internet. In cazul in care nu au 

dispozitiv sau acces la net, parintii trebuie sa transmita cadrelor didactice, autoritatilor locale sau ONG-

urilor locale.  

X. Creearea unui mediu efficient pentru invatare  

Daca aveti posibilitate, selectați dispozitivele electronice cu un ecran HD mai mare și modulați 

luminozitatea ecranului la un nivel confortabil. Evitați expunerea directă a ecranului la lumina exterioară 

sau interioară. Setați ecranul departe de fereastră pentru a elimina strălucirea ecranului și a minimiza 

oboseala ochilor 

Plasați și reglați ecranul la nivelul ochilor copilului dumneavoastră. Păstrați o distanță adecvată (de 4-5 

ori mai mare decât lungimea diagonală a ecranului) între ecran și copilul dumneavoastră. Minimizați 

zgomotele și distragerea atenției din mediu. 

Furnizați mobilier confortabil pentru copilul dumneavoastră. Când sunt disponibile scaun și birou 

reglabile, reglați mobilierul pentru a obține următoarea postură de șezut: • Picioarele ar trebui să 

formeze un unghi de 90 de grade la genunchi atunci când copilul dvs. este așezat pe scaun. • Coatele 

sunt la 3-4 cm sub birou. nivel atunci când brațele sunt relaxate pe ambele părți și spatele este drept. 

Dacă mobilierul nu poate fi reglat, încercați alte modalități de a asigura poziția corectă, urmând 

principiile descrise mai sus. 

Încercați să găsiți un spațiu/camera pentru copil  fără distrageri, zgomot și aglomerație pentru a învăța și 

a face temele. Acesta ar putea fi un loc liniștit, bine luminat sau într-un colț al casei dvs., care să se 

potrivească unei mese mici, dacă este disponibil.  Pentru familile vulnerabile, pentru care locuirea este o 

problema, incercati sa va planficati treburile casnice astfel incat pe timpul orelor online, copilul sa aibe 

liniste. In cazul in care in familie sunt mai multi copii iar spatiul este limitat este important sa se 

foloseasca caștile.   

Nu totul trebuie sa aibe loc virtual ci se recomanda folosirea materialelor didactice iar elevii sa 

completeze fise care pot fi printate. In acest sens un rol important il poate avea mediatorul scolar acolo 



                                                                   
 
unde exista, care poate distribui si colecta fisele.  De asemenea parintele poate solicita intalniri (online) 

cu cadrul didactic sau vizita acestuia la domiciliu (in conditie de respectarea a masurilor de respectarea a 

limitatii raspandirii virusului)  

Parintii trebuie sa urmareasca comportamentul de învățare al copiilor în timp ce studiază acasă. Ajutați-i 

să își facă planurile de învățare, să revizuiască ceea ce au învățat și să își finalizeze sarcinile înainte de 

termenele limită. De asemenea, furnizați-vă informațiile despre conținutul cu care se confruntă. 

In cazul in care familia se confrunta cu lipsuri, parintii trebuie sa comunice in cadrul grupului de suport 

(al prezentului proiect) sau cadrelor didactice. De asemenea pot comunica cu organizatiile sau 

autoritatile locale.  

XI. Pregatirea inainte de lectiile online  

Luati-va timp ca sa intelegeti cum functioneaza platformele online. In Romania scolile folosesc platforma 

pusa la dispozitie de google, classroom. Uneori unele cadre didactice mai folosesc Zoom-ul. Un parinte 

responsabil se va familiariza cu aceste platforme pentru a oferi suport copilului sau ori decate ori acesta 

are nevoie.  

Îndrumați-vă copiii să citească manualele sau materialele de învățare încărcate pe platformele de 

învățare online. Ajutați-i să treacă prin punctele cheie ale noilor lecții. Reamintiți-le să noteze conceptul 

pe care nu îl înțeleg și cereți profesorilor lor clarificări. 

Pregătiți dispozitivele din timp.  

 

 

XII. Participarea la un curs online 

Dacă este posibil, însoțiți-vă copiii mai mici în timp ce urmează cursuri online și oferiți-vă sprijin în timpul 

procesului. Dacă nu puteți rămâne cu copiii pe parcursul întregii sesiuni, verificați performanța lor și 

ajutați-i să rămână concentrati. 

Dacă conexiunea la rețea sau dispozitivul se oprește, încercați să o remediați sau comutați la învățarea 

asincronă. In cadrul proiectului Let them learn, un expert are in responsabilitate de oferi suport 

parintilor si cadrelor didactice ori decate ori este nevoie.  

Amintiți-vă copiilor să rămână într-o postură adecvată de șezut și ajuta-i sa isi protejeze ochii.  Păstrați 

bateria dispozitivelor complet încărcată 



                                                                   
 
În acest nou mediu de învățare, vă puteți ajuta monitorizând nivelul de interes și implicare al copiilor 

dvs. în adaptarea la noul lor program și la materialele de acasă. Cel mai simplu mod de a face acest 

lucru? Observare. 

Uită-te la ochii copilului tău pentru a vedea dacă urmăresc împreună cu ecranul. Verificați dacă iau 

notițe. Puneți întrebări la sfârșitul lecției. Deși acest lucru poate necesita o oră pe care sa o rupeti din 

programul dvs. este esentiala implicarea din partea dvs. in progresul copilului.  

Dacă descoperiți că copilul dvs. nu participă la lecții, nu vă fie teamă să contactați cadrul didactic pentru 

a explora mai bine problema. Uneori, problemele tehnice ușor de remediat, cum ar fi un sunet 

defectuos, o conexiune slabă sau un unghi de cameră, pot face diferența 

XIII. Verificarea dupa scoala online  

Rugați-vă copiii să-și amintească ceea ce au învățat în clasă. Ajutați-i să recapituleze folosind manualele 

sau să redea sesiunile, dacă au probleme de amintire sau de înțelegere a anumitor conținuturi. Verificați 

rezultatele testelor din clasa copiilor dvs. pentru a explica și clarifica întrebările la care nu au reușit sa 

raspunda corect. Rugați-vă copiii să își revizuiască și să organizeze notitele despre ceea ce au învățat în 

aceeași zi pe baza manualelor lor, pentru a se asigura că notitele lor sunt complete și corecte.Asigurati-

va ca isi fac temele si ca sunt implicati si responsabili ( nu le fac superficial si sa scape, sa bifeze) 

XIV. Urmăriți procesul de învățare al copiilor dvs. 

Ajutați-vă copiii să facă planuri de învățare săptămânale de care se tin. Ajutați-vă copiii să păstreze o 

rutină sănătoasă care include exerciții fizice adecvate și modalități de a menține o bună dispoziție. 

Aminteste-le să termine sarcinile la timp și să isi verifice performanța. Dacă condițiile o permit, 

chestionați-vă periodic copiii pentru a le evalua realizările 

 

XV. Revizuire periodică 

Elaborați împreună cu copiii dvs. planuri de recapitulare săptămânale sau bazate pe capitole și ajutați-i 

să revizuiască periodic conținutul. Ajutați-vă copiii să revizuiască și să organizeze conținutul pe care l-au 

învățat într-o anumită perioadă într-un mod sistematic. 

Ajutati-va copiii să dezvolte obiceiuri bune de învățare online. Menținerea unei rutine este deosebit de 

importanta: devreme la culcare și devreme trezirea. Ajutați-vă copiii să păstreze o rutină zilnică regulată. 

Menținerea unei poziții bune de ședere. Păstrați un mic spațiu între corpul lor și birou. Așezați cartea la 



                                                                   
 
30cm distanță de ochii lor. Păstrați degetul arătător la un centimetru distanță de vârful stiloului. 

Protecția ochilor: reamintiți-vă copiilor să aibă o pauză de ecran la fiecare 20-30 de minute și priviți în 

depărtare timp cateva minute. Timpul petrecut in fata ecranului ar trebui să fie mai scurt pentru copiii 

mai mici. Cand ochii se usuca spuneti-le sa clipeasca mai des. Aplicați o compresă caldă. Invatati-i sa se 

uite in departare un minut sau doua.  

XVI. Obiceiuri bune pentru invatarea online.  

Copiii dvs. pot fi ușor distrași - mai ales de ideea de a juca jocuri - atunci când dispozitivele electronice 

sunt utilizate în timpul învățării online. Prin urmare, supravegherea părinților este necesară pentru a se 

asigura că elevii își termină sarcinile de învățare și îi împiedică să utilizeze în exces dispozitivele pentru 

alte activități decât învățarea. 

De asemenea, încurajându-i să păstreze o rutină sănătoasă cu exerciții fizice adecvate îi poate ajuta să 

rămână concentrat și să obțină performanțe mai bune. Vă sfătuim să colaborați cu copilul dvs. pentru a 

dezvolta planuri zilnice și săptămânale în conformitate cu programul școlar. 

Ajutați-l pe copil să-și aranjeze timpul în fiecare zi pentru a se trezi dimineața la timp și pentru a finaliza 

activitățile de învățare necesare, inclusiv lectură de dimineață, cursuri online, studiu pre-clasă, revizuire 

după clasă și sarcini. Copilul dvs. poate avea nevoie de ceva timp pentru a se adapta activității de 

învățare online. 

Prin urmare, încurajăm parteneriatul părinte-copil pentru a-i ajuta să rămână concentrați și să ia notițe 

în clasă, alimentând astfel obiceiuri bune pentru noile lor abordări școlare. 

XVII. Interacțiuni și feedback  

Interacțiunea este un element important al activităților de învățare, cum ar fi interacțiunea dintre 

profesori și elevi, între elevii înșiși, și dintre elevi și materialele de învățare. Unul dintre avantajele 

platformelor și instrumentelor de educație online este capacitatea de interacțiune și feedback în timp 

real și eficient pentru a sprijini difuzarea eficientă a cursurilor. In cazul in care intampinati probleme, 

cereti sa discutati cu cadrul didactic. Este important sa va asigurati ca copilul primeste feedback din 

partea cadrului didactic si ca el participa la lectii. Unele cadre didactice, din comoditate, prefera sa 

interactioneze cu elevii activi si sa ii neglijeze pe copii mai timizi sau cu stima de sine scazuta. Daca 

copilul dvs este mai timid ( nu raspunde, nu este concentrat, foloseste scuze pentru a nu participa) iar 

cadrul didactic nu ii acorda atenita cuvenita, nu ezitati sa discutati cu cadrul didactic intr-un mod asertiv.  



                                                                   
 
XVIII. Alte recomandari  

Asigurați-vă că copiii dvs. fac o mulțime de pauze pentru a face putina miscare fizica și a petrece timp 

departe de ecrane. Setați alarme similare cu cele pe care le-ar întâlni la școală și încurajați-i să se ridice, 

să ia puțină aer proaspăt, să meargă la plimbare sau cu bicicleta sau să ia o gustare, astfel încât să nu fie 

sedentari pentru întreaga zi. 

Interacțiunea în persoană este ideală pentru copii, dar până când este sigur pentru aceștia să se întoarcă 

la școală, încurajați-i pe copii să converseze prin chat video sau prin mesaje text, mai degrabă decât să 

deruleze prin intermediul rețelelor sociale. Nu vrei ca copiii tăi să se simtă sociali izolați, dar în același 

timp, vrei să îi protejezi de a nu depinde în totalitate de dispozitivele lor. Discutati cât timp consideră că 

este rezonabil să petreacă online  

Utilizarea excesivă a dispozitivelor poate avea un impact negativ asupra creierului tânăr, deci este 

esențial în aceste circumstanțe speciale să fii foarte atent când vine vorba de cei mai mici. Pe cât posibil, 

părinții ar trebui să încurajeze citirea tipărită și a cărților. Dacă sunt disponibile, solicitați manuale de la 

școala copilului dvs. împreună cu alte materiale tipărite pentru a compensa cantitatea de învățare online 

pe care o vor face. Studiile arată că educația la distanță poate fi o provocare pentru toate vârstele, dar 

mai ales pentru copiii mici. Stimulați exprimarea de sine purtând discuții cu copiii dvs. despre ceea ce fac 

și încurajați, de asemenea, scrierea creativă și povestirea imaginativă. 

VII. Protectia datelor personale 

În organizarea și desfășurarea activităţilor în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor privind 

protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016, privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Datele cu caracter personal necesare desfășurării activității în mediu virtual trebuie prelucrate în scopuri 

determinate și explicite, în conformitate cu politica internă de prelucrare a datelor din unitate. 

Persoanele vizate (cadre didactice/preșcolari/părinții) trebuie să primească o informare transparentă cu 

privire la activitățile de prelucrare care se desfășoară și principalele lor caracteristici, precum și scopurile 

prelucrării. 

Recomandări minimale privind desfășurarea procesului de învățământ online în condiții de securitate: 



                                                                   
 

 Având în vedere categoria de vârstă din care fac parte elevi din ciclul primar din grupul țintă 

al proiectului Let Them Learn, activitățile cu aceștia se vor defășura, exclusiv, sub 

supravegherea părinților.  

 Listele ce conțin datele de contact ale copiilor și ale părinților nu vor fi făcute publice și nu se 

vor distribui pe rețele de socializare, în mod nesecurizat. Aceste liste nu se salvează în niciun 

format (document text în format electronic / pe suport de hârtie sau sub formă de capturi 

de ecran) și nici pe medii externe de stocare (HDD extern, memorii USB) fără a se securiza 

atât conținutul, cât și echipamentul; 

 Cadrele didactice si experti din proiect vor lua măsuri cu privire la interdicția de a disemina 

date ale experților, colegilor și părinților (de ex. teme completate, sesiuni de lucru conținând 

comentarii etc.). 

Parintii trebuie sa initieze discutii cu copii lor in care acestia trebuie avertizati de faptul ca sunt persoane 

care pot folosi datele lor in scopuri rele. Copii trebuie sa constientizeze ca ceea ce pot pati din partea 

unor persoana in viata reala pot pati si in lumea virtuala. De aceea copiii trebuie instruiti sa nu discute 

deloc cu persoane straine si nu dea acestora datele lor (nume, adresa, etc.)  

 

XIX. In loc de concluzie.  

Realizam ca in acest ghid sunt multe aspecte pe care un parinte trebuie sa le ia in considerare si ca 

trebuie sa aloce foarte mult timp pentru copii lor. Totusi, odata ce se va stabilii o rutina zilnica, lucrurile 

pot intra intr-o desfasurare fireasca, fara sa fie nevoie de prea mult effort. Este important ca parintii sa 

intelega ca riscurile sunt imense in aceasta perioada iar fara implicare lor consecintele vor fi 

dezastruoase. De aceea este nevoie de sacrificiu, angajament si asumare din partea tuturor parintilor  

 

Acest material este realizat in cadrul proiectului Let Them Learn  

“Acest proiect este finantat in parte printr-un grant al Departamentului de Stat al S.U.A.  

Opiniile, constatările şi concluziile prezentate în această lucrare sunt ale autorului/autorilor şi 

nu le reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al S.U.A.” 

“This project was funded in part by a grant from United States Department of State. The 
opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author[s] and do not 
necessarily reflect those of the United States Department 



                                                                   
 

of State.”  

 

 

 

 


