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15.04.2021
Comunicat de presă

Inspectoratul Școlar Județean Buzău a organizat lansarea Campaniei Naționale
„Vaccinare și testare pentru învățare!” în județul Buzău, în data de 15.04.2021, între
orele 09,00-11.30, în Sala Consiliului Județean Buzău, în prezența domnului Kallós
Zoltán, secretar de stat la Ministerul Educației. La eveniment au participat: Petre
Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău, Viorel Holban, subprefect,
Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, dr. Carmen Scântei, coordonator al
Programului Național de Vaccinare la nivelul județului Buzău, reprezentanți ai
organizațiilor sindicale din învățământ, reprezentanții părinților și elevilor, directorii
unităților de învățământ din județul Buzău.
În cuvântul de deschidere, domnul prof. Ionel Meiroșu, inspector școlar general al
Inspectoratului Școlar Județean Buzău a subliniat importanța Campaniei Naționale
„Vaccinare și testare pentru învățare!”, campanie inițiată de Ministerul Educației, în
parteneriat cu Consiliul Național al Rectorilor, Federația Națională Sindicală Alma
Mater, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din
Educație „Spiru Haret”, Consiliul Național al Elevilor, Alianța Națională a Organizațiilor
Studențești din România, Uniunea Studenților din România, Uniunea Națională a
Studenților din România, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți si Organizația
„Salvati Copiii”. S-a precizat faptul că această campanie națională are ca scop principal
informarea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților, cu privire la importanța și
necesitatea diminuării efectelor pandemiei de Covid-19 prin vaccinarea voluntară a
personalului din învățământ și testarea elevilor.
S-a prezentat situația vaccinării personalului din învățământ la nivel județean
precum și situația măsurilor preventive de limitare a răspândirii infecției cu virusul
SARS-COV-2, aplicate în unitățile de învățământ din județul Buzău. În acest context,
inspectorul școlar general a mulțumit instituțiilor partenere pentru implicarea totală și
pentru susținerea primită în perioada pandemiei. De asemenea, s-a subliniat faptul că
la nivelul județului Buzău activitatea didactică a fost organizată în bune condiții,
simulările naționale ale Evaluării Naționale și Bacalaureatului s-au desfășurat în toate
unitățile de învățământ, procentele de promovare pentru ambele examene sunt
încurajatoare, situându-se peste media națională.
Domnul secretar de stat Kallós Zoltán a subliniat importanța conștientizării
faptului că de vaccinarea personalului din unitățile de învățământ depinde reluarea
activității didactice față în față. În acest sens, a fost reiterată preocuparea Ministerului
Educației de a se relua cât mai repede posibil cursurile în format fizic. De asemenea,
reluarea cursurilor ar trebui să aibă loc în școli sigure, lucru care va fi posibil prin
investirea unor sume importante din Planul Național de Relansare și Reziliență.
Ministerul Educației își propune ca sumele să fie cheltuite eficient, în urma unor analize
riguroase. De asemenea, s-a subliniat că este important să fie folosite în continuare în
activitatea didactică avantajele învățării digitale.
Alte probleme abordate în intervenția domnului secretar de stat Kallós Zoltán au
vizat: derularea Programului Național „Școala după școală”, continuarea campaniei
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naționale pentru reducerea abandonului școlar, regândirea formării inițiale a cadrelor
didactice.
În cadrul întâlnirii, au avut intervenții reprezentanții instituțiilor partenere
(Consiliul Județean Buzău, Instituția Prefectului Buzău, Primăria Municipiului Buzău,
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău), reprezentantul elevilor,
reprezentantul părinților, directorii unităților de învățământ (Colegiul Național „B.P.
Hasdeu” Buzău și Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău), liderii de sindicat (Sindicatul
Învățământului Preuniversitar „Ion Neacșu” Buzău și FSE „Spiru Haret”) care au
subliniat necesitatea vaccinării și a informării corecte referitoare la vaccinarea
împotriva Covid-19, respectiv la testarea Covid-19. De asemenea, au fost prezentate
problemele specifice desfășurării activității educaționale în sistem online.
Se reține ca mesaj general al evenimentului, consensul tuturor factorilor
implicați în privința importanței vaccinării și testării Covid-19, în vederea revenirii la
normalitate a activității educaționale.
Înregistrarea întâlnirii poate fi urmărită, accesând următoarea adresă:
https://fb.watch/4TNN1YtxPV/
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Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Buzău
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