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#ÎntoarcereaLaȘcoală 

 

        Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a derulat  marți, 27 aprilie, Conferința tematică organizată de Ministerul 

Educației, de lansare, și în județul Tulcea, a Campaniei Naționale „Vaccinare și testare pentru învățare!”, la Sala de 

ședințe ”Mihail Kogălniceanu” a Consiliul Județean Tulcea.  

      La conferință au participat domnul Sorin ION, Secretar de stat în Ministerul Educației, domnul deputat George 

ȘIȘCU, prefectul județului Tulcea, domnul Marcel IVANOV, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, domnul Mihai 

HULENI, primarul municipiului Tulcea, domnul Ștefan ILIE, reprezentant DSP, doamna Delia Oana CIULACHE, 

inspectorul- sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea. col. Daniel PETROV, directoarea  

Casei Corpului Didactic Tulcea, dna Gabriela NICHIFOR, reprezentanti ai Centrului Județean de Excelență Tulcea, ai 

federațiilor sindicale din educație – filiala Tulcea,  reprezentanți ai unităților școlare din județ, ai elevilor și ai părinților. 

      Formatul conferinței a fost de tip mixt, prin participare fizică și online, cu respectarea normelor legale privitoare la 

limitarea efectelor pandemiei de COVID-19. Au participat online directorii instituțiilor de învățământ, cadre didactice și 

părinți din județul nostru.  

     În cuvântul de deschidere, dna Inspector școlar general, Viorica Pavel, a  precizat rolul  Campaniei Naționale ”Vaccinare 

și testare pentru învățare!” - promovează un set de acțiuni convergente, care să susțină reîntoacerea copiilor/elevilor la 

școală, cu prezență fizică, promovează acțiuni de vaccinare și testare a tuturor persoanelor implicate în actul educațional,  

precum și extinderea și eficientizarea programului de educație remedială, destinat recuperării pierderilor educaționale 

generate de predarea online,  impusă de pandemia de Covid-19. 

    Cu această ocazie, domnul Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a apreciat intervențiile celor prezenți, 

demersurile partenerilor de dialog social, părinți, elevi, profesori, pentru susținerea campaniei de vaccinare, a luptei contra 

răspândirii virusului, atât prin exemplul personal, prin  realizarea şi distribuirea de  mesaje şi clipuri video, cât şi prin 

respectarea regulilor epidemiologice în vigoare. A apreciat preocuparea pentru organizarea cu succes a simulărilor nationale 

din această perioadă, precizând că alte obiective importante ale Ministerului Educației sunt  extinderea și eficientizarea 

programului de educație remedială destinat recuperării pierderilor educaționale generate de predarea online, precum și 

testarea elevilor.  

   Pe parcursul conferinței, a avut loc un veritabil dialog între dl secretar de stat, Sorin Ion, și directori, profesori, elevi, 

lideri de sindicat.  A apreciat, în mod deosebit, responsabilitatea colegilor din învățământul tulcean,  în  asigurarea protecției 

împotriva SARS CoV 2, s-a concluzionat importanţa vaccinării voluntare a personalului din învăţământ pentru revenirea la 

normalitate!  

    Potrivit declarațiilor,  ministrului educatiei, dl Sorin Câmpeanu, „Principiul de bază al acestei campanii de promovare 

este acela conform căruia educația te învață să te protejezi de opinii neconsolidate, de prejudecăți, de știri false și de 

manipulare. Acordul de parteneriat semnat constituie o premisă a asumării unui set de acțiuni convergente, care să susțină 

reîntoacerea copiilor/elevilor la școală, cu prezență fizică, de îndată ce evoluția epidemiologică va permite acest lucru, 

precum și extinderea și eficientizarea programului de educație remedială destinat recuperării pierderilor educaționale 

generate de predarea online impusă de pandemia de Covid-19”. (Ministerul Educației)  
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