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SCENARIUL VERDE | PROFESORI | SEPTEMBRIE | 2020 
 

Învățământ preșcolar 
 

 
Scenariul verde constă în desfășurarea cursurilor cu prezența fizică a preșcolarilor și a cadrelor 
didactice. Pentru învățarea în grădiniță, se adoptă măsurile de siguranță recomandate de către 
Ministerul Sănătății, în funcție de contextul fiecărei unități de învățământ. 
 
Scenariile pot fi schimbate între ele sau adaptate pe parcursul anului școlar, în funcție de modificările 
de context (locale sau naționale). 
 
Scenariul este în acord cu unul dintre rolurile pe care grădinița le are la nivelul societății, respectiv 
rolul social al acesteia, de pregătire a copiilor pentru integrare socială(socializare) și de sprijin acordat 
părinților care lucrează și este oțiunea pe care o recomandăm cu precădere. 
 
Scenariile pot fi schimbate între ele sau adaptate pe parcursul anului școlar în funcție de modificările 
de context (locale sau naționale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Website: 

 

Contact: 

 

Email: 

www.colegiulmihailcantacuzino.ro 0244 311 931 cmcsinaia@yahoo.com 

 

1. Organizarea sălilor de grupă și a 
dormitoarelor 
 

 

1.1   Sala de grupă va fi amenajată astfel 
încât să fie asigurată distanțarea fizică între 
copii, ceea ce implică următoarele: 
 

✓ Eliminarea mobilierului care nu este 
necesar; 

✓ Dispunerea mobilierului astfel încât să 
fie obținută distanțarea de minimum 1 
metru între copii; 

✓ Stabilirea modurilor de ocupare a sălii 
de grupă în funcție de numărul de 
copii; 

✓ Mesele vor fi poziționate astfel încât 
să se respecte distanțarea legală; 

✓ Mobilierul va fi așezat astfel încât să 
respecte cerințelele curriculumului 
pentru educație timpurie, respectiv 
centre de activitate care vor asigura 
formarea unor subgrupe de 3-5 copii. 

 
1.2 Va fi păstrată componența grupelor și a 
subgrupelor. Contactul între preșcolarii din 
grupe diferite va fi evitat; 
 
1.3 Deplasarea copiilor în interiorul instituției 
se face în mod organizat, sub supravegherea 
educatoarelor/îngrijitoarelor, respectându-se 
distanțarea necesară, în scopul evitării 
interacțiunii dintre grupe.  
 
1.4 Scăunelele vor fi personalizate, astfel 
încât pe tot parcursul activităților din 
grădiniță acestea vor fi folosite individual; 
 
 
 
 
 
 
 

1.5   Deplasările în sala de grupă vor fi făcute 
sub atenta supraveghere a adultului, împreună 
cu ceilalți copii din subgrupă; 
 
1.6   Este interzis schimbul de jucării între copii; 
 
1.7 Deplasarea în sala de grupă și spre ieșire se 
face pe un traseu prestabilit, indicat prin marcaje 
aplicate pe podea; 
 
1.8   Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de 
sosirea copiilor, prin deschiderea ferestrelor 
timp de minimum 30 minute, apoi pe parcursul 
zilei după fiecare activitate sau secvență de 
activitate. În acest timp copiii nu se vor afla în 
sala de grupă; 
 
1.9 Vor fi evitate activitățile care presupun 
realizarea unei lucrări colective; 
 
1.10. Personalul didactic și nedidactic va purta 
mască de protecție pe toată perioada 
desfășurării activității din grădiniță, își va igieniza 
regulat mâinile cu apă și săpun și/sau cu 
dezinfectant virucid. 
 
1.11 Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac 
și pedală prevăzut cu sac în interior.  
 
1.12. În dormitor locul paturilor va fi stabilit prin 
asigurarea unei distanțe minime de 1 metru sau 
de cel puțin un pat. 
 
1.13.  Pătuțurile vor fi individualizate. 
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Î

n  2. Organizarea activităților și 
supravegherea în timpului somnului 

 

 

 

  
2.1 Ușile sălilor de grupă vor fi menținute 
deschise, dacă este posibil, pentru a evita 
punctele de contact, cel puțin până la 
sosirea tuturor copiilor; 
 
2.2 Gupa de copii va fi împărțită în subgrupe 
de câte 5/10 copii, asigurându-se 
distanțarea fizică necesară, de 1 metru, 
între aceștia și un flux de mișcare controlat 
al subgrupelor; 
 
2.3 Se va evita interacțiunea copiilor 
aparținând unor grupe diferite; 
 
2.4 Copiii vor fi învățați să nu interacționeze 
fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge 
reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul 
de celălalt); 
 
2.5 Nu vor fi practicate jocuri de contact sau 
cu mingea, nici activități care implică 
schimbul de jucării. Vor fi evitate, de 
asemenea, structurile de joc ale căror 
suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate; 
 
2.6 Băncile/scaunele exterioare, aparatele 
de joc din curte vor fi igienizate după fiecare 
folosire; 

 
2.7 Jocurile și alte activități care implică 
formarea unor grupuri vor fi organizate cu 
respectarea distanței dintre copii; 
 
2.8 Materialele unei subgrupe vor fi folosite de 
către altă subgrupă de copii doar după ce 
acestea au fost igienizate; 
 
2.9 În situația în care 
jocurile/jucăriile/obiectele au fost utilizate în 
comun, copiii vor merge la baie pentru 
igienizarea mâinilor 
 
2.10 Planificarea activităților cu copiii se face 
conform prevederilor Curriculum-ului în 
vigoare acordând atenție:  
 
- adaptărilor necesare privind respectarea 
distanțării fizice; 
 
- reducerii în timp a interacțiunilor de grup și 
implicit evitarea utilizării unor materiale în 
comun; 
 
- desfășurării de rutine și tranziții care să 
sprijine copiii în deprinderea și utilizarea 
„gesturilor barieră”; 
 
- desfășurării cât mai multor activități în aer 
liber, în măsura în care spațiul exterior este 
amenajat corespunzător și condițiile meteo 
permit sau copiii au haine adecvate. 
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3. Servirea mesei 
 

 

 
 

 

3.1 Servirea mesei în cadrul unităților de 
învățământ preșcolar cu program prelungit se va 
face cu respectarea prevederilor din ordinul 
comun nr 1076/4518/3936 din 12.06.2020 și a 
recomandărilor ulterioare ale MS; 
 
3.2 Vesela și tacâmurile vor fi spălate și 
dezinfectate zilnic, după fiecare utilizare; 
 
3.3 Nu se folosesc fețe de masă, mesele vor fi 
spălate și igienizate înainte de servirea fiecărei 
mese, însă nu în prezența copiilor. În acest timp 
copiii vor merge la grupul sanitar pentru 
igienizarea mâinilor sau vor ieși pe hol; 

3.4 La grădinițele cu program normal copiii vin cu 
pachețele de mâncare de acasă, care sunt servite 
de regulă la ora 10.00. Și în acest caz regulile 
privind igienizarea mâinilor și a meselor sunt 
aceleași cu cele de la program prelungit. Pachetele 
de acasă vor conține produse neperisabile; 
 
3.5 La grupele cu program prelungit 
personalul(îngrijitoarea) care se află în sala de 
grupă cu copiii se va ocupa de servirea și 
strângerea mesei și va prelua de la ușa sălii de 
grupă vasele/tăvile cu mâncare gătită aduse de 
personalul de la bucătărie sau de îngrijire 
disponibil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Măsuri de protecție la nivel individual 
 

 

 
 

 

4.1 Spălați-vă des pe mâini! 
✓ imediat după intrarea în grădiniță; 
✓ înainte și după gustare/masă; 
✓ înainte și după utilizarea toaletei; 
✓ după tuse sau strănut; 
✓ după fiecare secvență de activitate; 
✓ ori de câte ori este necesar. 

4.2 Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un 
șervețel! 
4.3 Utilizați un șervețel de unică folosință, după 
care aruncați-l! 
4.4 Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna! 
4.5 Nu vă strângeți în brațe! 
 

4.6 Păstrați distanțarea fizică, evitați 
aglomerațiile! 
4.7 Respectați regulile de joacă cu jucăriile! 
4.8 Masca de protecție este obligatorie pentru 
întreg personalul unității de învățământ și va fi 
purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul 
deplasării prin unitatea de învățământ (atunci 
când se află în interior și exterior); 
4.9 Masca de protecție nu este obligatorie în cazul 
preșcolarilor; 
4.10 Depozitați măștile folosite în containerul 
stabilit. 
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5. Măsuri pentru elevii și personalul din 

unitățile de învățământ aflate în grupele de 

vârstă la risc și/sau având afecțiuni cronice 

și/sau dizabilități  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 

persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii; 

✓ Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, 

obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli 

ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu 

avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru 

aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea 

procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite. La nivelul orașului 

Sinaia, elevii școlarizați la domiciliu vor desfășura activitățile în mediul online. 

✓ Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie 

monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice; 

✓ Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor 

fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor 

suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță; 

✓ Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se 

pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după 

o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de 

contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către 

medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru cei care 

nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru 

asigurarea procesului educațional la distanță; 

✓ Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de 

prevenție în mod adecvat dizabilității specifice. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Mesajul dumneavoastra este important pentru noi. Ne puteti contacta la numerele de 
telefon afisate sau ne puteti trimite un mesaj pe adresele specificate. 
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