
 

 

 

24 august 2020 

 

Stimată comunitate a scolii Heritage 

 

Suntem în preajma noului an academic, iar revenirea fizică și în siguranță la școală, pe data de 1 

septembrie, este o prioritate a școlii. 

 

Sper, că în circumstanțele extraordinare în care ne aflăm o bună parte a anului 2020, ați avut parte 

de o pauză, odihnindu-vă și savorând timpul petrecut alături de familii și persoanele dragi, 

respectând toate măsurilor necesare pentru combaterea Covid-19 și conștientizând rata cazurilor în 

societate. Suntem foarte conștienți de modul, în care situația privind închiderea școlilor a fost 

partial deblocată, precum și necesitatea comunicării noastre sociale. Procesul de pregătire pentru  

revenirea la școală în septembrie și la un nou an academic este un proces, la care echipa de la 

Școala Heritage lucrează încă din luna martie, împărtășind  și actualizînd în mod regulat ideile 

noastre. Informația o puteți găsi pe site-ul nostru web: https://www.heritage.md/en/coronavirus-

updates 

 

Suntem pe deplin conștienți de criza actuală la nivel național și global, deoarece în acest an am 

progresat și am colaborat cu organizații importante precum OMS, UNICEF, MECC, valorificând 

rețelele noastre globale și parteneriatele cu școlile internaționale, precum și cu instituțiile din 

Republica Moldova. Școala Heritage a elaborat și implementat unul dintre cele mai de succes 

planuri de învățare la distanță la nivel mondial, rezultatele căruia au fost prezentate la numeroase 

conferințe internaționale și naționale online axate pe problemele educaționale. În matricea noastră 

originală de gestionare a crizei din martie, nu am intenționat de a ne plasa la nivelul 4, deoarece am 

considerat că campusul nostru școlar și mediul de învățare, dotat cu săli spațioase în interior și 

exterior, ne vor permite să continuăm să funcționăm fizic. Asigurarea siguranței din punct de vedere 

fizic este, de asemenea, corelată și axată pe promovarea bunăstării și sănătății mintale a tuturor, iar 

studiul tinerilor de la Forumul Economic Mondial a ilustrat de ce ar trebui să luăm în considerare 

revenirea sigură la școala fizică. Prin urmare, am salutat  opțiunile Ministerului Educației (MECC) 

pentru a permite școlilor să decidă modelul cel mai benefic pentru a reveni la 1 septembrie. Toate 

opțiunile, altele decât DPL-ul complet, sunt un hibrid și prezintă riscuri foarte asemănătoare, iar 

garantarea nici unui risc nu este posibilă, iar pentru a le atenua vom utiliza abordarea globală OMS / 

UNICEF de a folosi o mască, spălarea frecventă a mâinilor și păstrarea unei distanțe fizice. În cazul 

în care școlile au revenit  cu succes fizic în întreaga lume, copiii și tinerii au fost cheia în modelarea 

măsurilor sigure într-o societate pentru a preveni răspândirea Covid19. 

 

Heritage va funcționa în baza modelului 1 începând cu 1 septembrie, prima săptămână, va fi o 

săptămână de informare treptată, astfel încât să avem posibilitatea de a instrui și pregăti  toți elevii 

pentru a respecta noile reguli. Vom trece în buletin acest lucru în mod constant și dispunem de o 

opțiune hybrid, care permite familiilor care aleg să rămână acasă și să izoleze, să acceseze online 

lecțiile sincrone online. DPL-ul nostru de succes, în baza căruia au fost organizate lecții sincrone 

zilnice, semnificative, va fi valabil și va rămâne întotdeauna Planul nostru operațional B. Abia spre 
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sfârșitul zilei de vineri, 21 august, am primit reglementările finale de la Ministerul Educației pentru 

toate școlile, după care ne putem ghida în procesul de revenire la un plan normal.  Personalul nostru 

a fost prezent la școală din data de 17 august, fiind instruit și pregătit să înceapă noul an școlar. 

 

 

Mediul școlar: Școala are acum intrări atribuite pentru diferite clase de elevi - a se vedea planul cu 

această scrisoare.  Părinților / membrilor familiei nu le va fi permis accesul prin intrările școlare 

principale la începutul și sfârșitul zilei școlare. Elevilor li se va verifica zilnic temperatura, vor fi 

asigurați cu dezinfectant pentru spălarea mâinilor, covorașe dezinfectante pentru încălțăminte și vor 

beneficia la distanță fizică pe coridoare și în sălile de clasă. Școala ar solicita și recomanda ca toți 

elevii să poarte măști și să le schimbe în timpul zilei. Vom avea sesiuni de pregătire în prima 

săptămână cu privire la toate aceste măsuri noi. În același timp, Ministerul Educației, Culturii și 

Cerectării și OMS menționează că nu este obligatoriu purtarea măștii pentru elevii cu vârsta peste 

12 ani. Am prefera ca toți elevii să poarte măști și cu siguranță, tot personalul la fel, va purta  

măști. 

 

Școala va avea stații dezinfectante, semne de distanțare fizică și informații despre măsurile de 

protecție clar vizibile și afișate peste tot. Elevii, personalul și vizitatorii au nevoie să respecte 

100%  măsurile, în caz contrar nu vor avea acces la campus. Deocamdată, școala nu va oferi 

micul dejun, iar elevii ar trebui să aducă cu ei o gustare. Coolere vor fi funcționale, dar cu 

instrucțiuni și dezinfectant. Solicităm elevilor să aducă rechizitele/materialele de bază pentru școală, 

iar dirigintii vor organiza seminare cu Dvs. pentru a Vă informa despre aceste cerințe. Elevii au 

nevoie de caiete proprii și vom evita să folosim cât mai multe fișe de lucru din hârtie. Încurajăm 

eleviii să folosească propriile dispozitive. Dacă vremea va fi caldă, recomandăm elevilor să aibă 

chipiu, protecție solară și pantaloni scurți de culoare întunecața. Vă rugăm, de asemenea, să nu 

folosiți transportul public pentru a veni la școală. 

 

Orice simptom prezent în familia/membrii familiei dvs necesită izolarea copilului timp de 14 

zile înainte de a se întoarce la școală cu un rezultat negativ al testului. Acest lucru se va aplica 

și pentru întregul personal. De asemenea, Ministerul a decis că, dacă un copil dintr-o clasă are 

simptome, întreaga clasă trebuie să intre în izolare. Trebuie să fim responsabili și să ne asigurăm că 

toți respectăm măsurile necesare, și că în afara orelor de școală, vom opta pentru activități și 

comportamente sociale care nu au un risc sporit de înbolnăvire. Acest lucru este valabil și pentru tot 

personalul nostru și consolidăm aceste măsuri în pregătirea noastră în luna august. 

 

1 septembrie - Începerea noului an scolar: revenirea întregii noatre comunități la școală  și 

sărbătorirea începutul noului an scolar, dar nu putem organiza același eveniment similar anulului 

trecut. Aceasta se va desfășura în fața școlii, iar părinților li se va solicita să rămână în spatele 

gardului și să se distanțeze fizic pentru a privi și vă rugăm să purtați masca. La 1 septembrie fiecare 

clasă va avea o oră stabilită când vor fi invitați la școală, copiii vor fi întâlniți și vor avea o oră 

pentru a lua cunoștință cu noile măsuri. Vă vom trimite acest program în următoarele zile.  

 

Săptămâna Inducției/informării - 1 septembrie - 4 septembrie – în această primă săptămînă, 



 

 

programul  va fi axat pe întoarcerea la școală a elevilor, familiarizarea și  instruirea acetora privind  

noile măsuri și comportamentul în școală.  

 

Săptămâna a doua – În această săptămână completă se va funcționa în continuare cu măsuri 

hibride, precum  adunări online, întâlniri și lecții pentru cei cu învățarea la domiciliu. Activitățile 

precum educatia fizica și educație muzicală vor fi înlocuite, pentru a ne centra pe măsurile care 

trebuie respectate, biblioteca nu va fi deschisă pentru cărțile cu împrumuturi, dar vom folosi mai 

mult spațiile noastre exterioare pentru a ne asigura că elevii sunt active și petrec mult timp la aer 

curat. Cluburile vor fi stabilite  pentru săptămâna a treia, dar într-un regim diferit de cel anterior. 

Cantina va fi deschisă săptămâna aceasta, dar va funcționa într-un mod foarte strict pentru a se 

asigura că toate măsurile sunt sigure sunt urmate corespunzător. Am luat cunoștință cu modele 

avansate din alte școli la nivel internațional și în cadrul organizațiilor din Republica Moldova care 

funcționează cu succes cu transmiterea zero a simptomelor, deoarece măsurile sunt respectate și 

urmate în mod constant. 

 

Părinți și vizitatori la școală - va fi disponibil un orar de vizite, care se va afla pe coridorul 

administrației. Fără primblări prin scoala. Tuturor părinților și vizitatorilor li se va verifica 

temperatura, va fi necesar să dezinfectați mâinile și să purtați corespunzător măștile. Acolo unde 

este posibil, toate întâlnirile vor fi online, inclusiv conferințele pentru părinți. 

Nu există nimic de comparat în istoria recentă cu ceea ce se confruntă toate societățile acum, 

deoarece în acest an se va continua cu un posibil vaccin și cu diverse coflicte din punct de vedere 

politic și chiar științific în întreaga lume. Aceasta este o sarcină complicată pentru orice comunitate 

școlară și am discutat cu diverși lideri de școlii și încă din luna februarie, pentru a găsi o soluție în 

această situație de criză. Nu există un manual, doar o bună conducere și logică în ceea ce facem. Cu 

siguranță acesta nu este un moment pentru ego. În calitate de părinte și profesor, pentru mine, 

siguranța, bunăstarea și speranța pentru viitorul copiilor noștri sunt absolut cruciale. Nu pot să nu 

mulțumesc comunității noastre școlare  pentru sprijinul continuu, provocarea și sugestiile pentru 

pregătirea școlii noastre pentru întoarcerea fizică a elevilor  la 1 septembrie. Lucrez cu o echipă 

remarcabilă, cu un  personal dedicat comunității Heritage și, în toată această criză, am văzut că 

oamenii sunt capabili să găsească soluții și în propriile case au continuat să ofere o educație de 

înaltă calitate, antrenantă și inovatoare de clasă mondială. Am fost foarte mândri în această vară să 

împărtășim aceast exempu la nivel național și internațional, deoarece acordăm suport  tuturor 

comunităților de învățământ să găsească răspunsuri potrivite pentru comunitățile lor individuale. Cu 

siguranță, dispunem de o varietate de oportunități de învățare în învățarea globală și învățare în 

școală, planificată pentru 2020-21. 

 

Vă mulțumim pentru susținerea și implicarea continuă, deoarece lucrăm împreună pentru a obține 

rezultate optime. Avem nevoie ca familiile noastre la fel, să lucreze cu copiii pentru a-i integra în 

aceste noi măsuri, atât cât și personalul nostrum, pentru a ne asigura că vom reveni în condiții de 

siguranță fizică la școală pentru a începe un nou an academic, pe data de 1septembrie. Educația 

trebuie să ofere o speranță pentru viitor, copiilor noștri. 

 

 



 

 

 

 

Sincere salutări,  

Rob Ford 

Director 

 

 

 

Linku-ri atașate 

1. Planul de intrare 

2. Programul pentru 1 Septembrie 

3. Programul pentru săptămâna de inducție a elevilor 

  

 

 

 

 

 
 


