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Cuvânt introductiv 
 
 

 
Această colecție de materiale este un produs al proiectului "Rețeaua Școlilor Sigure" 

implementat în perioada 02 Februarie 2016 – 02 Februarie 2018 de către Asociația Free Youth 
Centre - Vidin, Bulgaria în parteneriat cu Asociația Vasiliada – Craiova, România și Rețeaua de 
Educație Inovativă - Vidin, Bulgaria, susținut prin Programul de Cooperare Transfrontalieră 
INTERREG V-A România – Bulgaria. 

Proiectul a avut ca scop creșterea numărului de angajați pregătiți în domeniul prevenirii 
riscurilor prin intermediul unor instruiri formale și informale eficiente, educația minoră a copiilor și 
tinerilor în zona de frontieră - crearea și promovarea unei rețele internaționale (bulgaro-române) de 
20 de școli sigure, ca model pentru combarea dezastrelor. 

În colecție am încercat să strângem materiale elaborate în cadrul proiectului concepute 
pentru scopuri metodice și utilizând experiența  ambelor țări vor face să fie utile pentru difuzarea 
modelului în alte comunități școlare din România și Bulgaria  

În această colecție programele și materialele didactice sunt alocate diferitelor unor categorii 
diferite din cadrul comunități  școlare: management școlar, profesori,psihologi și consilieri școlari, 
lideri de cluburi de voluntari și tineri voluntari. 

Toate acestea, în complexitatea sa, sunt baza unui model pe care l-am dezvoltat și am reușit 
să-l testatăm în cele 20 de școli din Vidin și Montana, Bulgaria și Dolj, România. 

Într-adevăr, datorită eforturilor participanților la proiect, avem o bibliotecă mai largă de 
materiale utile cu privire la protecția împotriva dezastrelor și a accidentelor în școală disponibilă pe 
site-ul proiectului (www.safe-school.eu) și le puteți utiliza gratuit. 

Sperăm că ceea ce facem va contribui cu adevărat la crearea unui un mediu școlar sigur și la 
prevenirea aterea situațiilor de dezastru. pentru o pregătire mai bună pentru viitorii cetățeni din 
cele două țări pentru prevenirea și combatere 

Dorim să mulțumim direcțiilor regionale de pompieri, siguranța și securitatea a populației, a 
autorităților educaționale, entuziastilor profesori, tinerilor voluntari și tuturor celorlalți care au 
participat la proiectul nostru, pentru contribuția lor valoroasă la cauza noastră comună! 
 
 

 
 

Echipa de proiect 
 

ROMÂNIA 
Adrian Stănulică – Manager de proiect 
Anamaria Voilă – Coordonator de proiect 
Irina Văduva – Manager financiar 

 
 
 

BULGARIA 
Nikolay Tsolov – Manager de proiect 
Sabrina Kalachova – Coordonator de proiect 
Galinka Angelova – Manager financiar 
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I.CURRICULUM 
de susținere a unui program de pregătire de două zile pentru managementul 
școlii și personalul administrativ cu scopul de a planifica activitățile în caz de 

dezastre și accidente la școală și gestionarea riscului la DAC 
 

Durata: 2 zile/16 ore  
 

І.PREZENTARE GENERALĂ A CURRICULUMULUI 
 

Protecția populației în caz de dezastre și accidente este asociată cu stăpânirea unui bagaj 
larg de cunoștințe, abilități practice specifice și abordare în caz de risc. Nu trebuie subestimată 
importanța precondiționării managementului școlar și a personalului administrativ pentru a răspun-
de în caz de dezastre. Acest lucru contribuie la formarea unor calități personale valoroase de o ma-
re importanță practică și ajută la evidențierea capacităților de acționare umane în condiții care nu 
corespund standardelor. Este necesar construirea unei capacități de răspuns în timp util și corect în 
fața acțiunilor raționale pentru a aborda metodele specifice de funcționare în condiții complicate. 
O conștientizare a acestor probleme ajută personalul administrativ școlar să depășească dificultățile 
și să ia decizii adecvate pentru a face față crizei, să exercite controlul, să coordoneze și să gestio-
neze situațiile de urgență în școală. 

Pregătirea personalului administrativ cu privire la protecția și comportamentul în siguranță 
în caz de dezastre și incendii în școală este pus în aplicare în conformitate cu legislația din Bulgaria 
și România privind cerințele pentru educația în domeniul siguranței, formării și ocupării forței de 
muncă în sistemul de învățământ public, în ceea ce privește necesitatea de notificare în timp util a 
incidentelor cu studenți și profesori, accidentelor, avariilor și prăbușirilor. Este în conformitate cu 
reglementările privind asigurarea unor condiții sigure de creștere, formare și educare a copiilor și 
elevilor din grădinițe, școli și unități de servicii de învățământ public, precum și alte documente 
pentru a asigura educația în domeniul sănătății și siguranței, formarea și munca în școli, educarea și 
formarea copiilor, învățământ, personalul administrativ și de sprijin în grădinițe pentru un compor-
tament în siguranță în caz de dezastre, accidente și incendii. 

Curriculumul este conceput pentru formarea administrației din școală și o parte importantă 
de prevenire, pregătirea lor pentru a oferi sprijin competent și eficient, coordonare și control într-o 
situație de urgență la școală. 

Curriculumul este pus în aplicare în termen de 16 ore printr-un seminar de pregătire profesi-
onală de două zile. Este supus cerinței didactice ca la începutul seminarului să stăpânească infor-
mații științifice pentru a servi drept bază teoretică. Administrarea de pregătire școlară este integra-
tă și include teorie și practică. 

Obiectivul strategic al curriculumului este de a spori capacitatea tuturor nivelurilor de per-
sonal din administrația școlii pentru a efectua coordonarea și controlul în caz de dezastre în mediul 
școlar. 

Curriculumul are scopuri de formare, sistematizează conținutul educațional și creează cunoș-
tințe teoretice și abilități practice de învățat de către personalul administrativ în condiții de sigu-
ranță la școală și de protecție a studenților și a lucrătorilor din școală, în caz de dezastru, incendiu 
sau de urgență. 

Scopul suprem al curriculumului este de a extinde cunoștințele conducerii școlii și să forme-
ze competențe profesionale, aptitudini și experiență pentru a oferi asistență în caz de urgență efi-
cient, sprijin, coordonare, supraveghere și gestionarea crizelor în caz de dezastre și situații de ur-
gență în comunitatea școlară. 

Curriculumul oferă un mod accesibil și ușor de înțeles, de durată și cunoștințe vaste și abili-
tăți a conducerii școlare pentru percepția, comprehensiune și înțelegerea uneia dintre problemele 
contemporane cele mai actuale cu care se confrunta societatea- gestionarea riscurilor și prevenirea 
cu scopul a proteja populația într-o situație crucială la locul de muncă. 

Materiale de învățare vaste și specifice, conținutul vast și variat de informații științifice 
necesită ca pregătirea să fie efectuată prin afișarea unei varietăți de materiale didactice, desene, 
modele, referințe și altă literatură tehnică. Absorbția termenilor specifici de regulamente, reguli și 
metode de evaluare și analizare a posibilelor riscuri de dezastre în mediul de lucru, cunoașterea 
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pericolului de incendiu al obiectelor, tipuri de leziuni și primul ajutor necesită o pre-formare 
profesională perfectă. 

 
 

ІІ. SCOPURILE ȘI OBIECTIVELE PREGĂTIRII PROFESIONALE 
 

Obiectivele pregătirii profesionale ale managementului școlar sunt în concordanță cu obiec-
tivele - strategice și de bază – ale curriculumului pentru formarea și perfecționarea competenței 
profesionale privind gestionarea crizelor, dezastrelor și situațiilor extreme la școală. 

Obiectivele pregătirii profesionale sunt destinate formatorilor pentru a ajuta participanții să-
și lărgească cunoștințele și să le aplice în domeniul protecției și auto-apărării în caz de dezastre. 

Obiectivele de învățare create contribuie la armonizarea acțiunilor privind prevenirea și ges-
tionarea riscului de dezastre și la creșterea eficienței activitățiilor administrației școlare într-o ast-
fel de situație. 

Este important ca formatorii să învețe deprinderi practice pentru măsuri adecvate și rezona-
bile pentru a dezvolta calitățile personale de ingeniozitate, independență și capacitatea de a lua 
deciziile corecte pentru a ajuta pe ceilalți și pentru a-și proteja sănătatea. 

Scopurile pregătirii profesionale incluse în seminar sunt: 
1. Clarificarea necesității de pregătire a administrației școlare pentru a oferi un sprijin adec-

vat în cazul unor accidente critice în școli. 
2. Familiarizarea teoretică a personalului administrativ cu probleme legate de protecția per-

soanelor în caz de incendii, dezastre naturale sau situații de urgență în școli și măsuri legislative 
conexe din țară. 

3. Dobândirea unei abordări raționale profesionale pentru un răspuns rezonabil, organizarea, 
coordonarea și gestionarea crizelor în școli. 

4. Îmbunătățirea capacității directorilor, personalului administrativ și altele din școli privind 
evaluarea riscurilor, planificarea și luarea de măsuri de protecție; 

5. Dezvoltarea abilităților și asigurarea pregătirii în caz de dezastre, răspuns și recuperare 
rapidă; 

6. Sprijinirea directorilor școlari pentru dezvoltarea unor planuri în caz de dezastre și situații 
de urgență care să răspundă nevoilor specifice ale acestora și să reflecte cele mai bune practici 
naționale și internaționale. 

Obiectivul principal al pregătirii profesionale poate fi atins prin punerea în aplicare a urmă-
toarelor sarcini: 

 Să reflectați în calitate de specialiști asupra importanței pregătirii profesionale pentru punerea 
în aplicare și furnizarea de ajutor în caz de urgență și coordonare în timpul dezastrelor în comu-
nitatea școlară. 

  Să se familiarizeze cu activitatea organelor responsabile cu protecția populației în caz de in-
cendii, dezastre naturale și catastrofe, precum și regulamentele aferente. 

  Să cunoască bine regulile și cerințele pentru asigurarea condițiilor de sănătate și siguranță pen-
tru educație, pregătire profesională și muncă în situații de urgență la școală. 

  Să poată să-și planifice activitățile de protecție în situații de urgență la școală. 

  Să poată să planifice acțiunile necesare pentru a evita dezastrul la școală. 

  Să se familiarizeze și să se orienteze în datele practice și coordonare în caz de dezastre și crize 
în școală și să ajute în caz de dăunare a sănătății. 
 

ІІІ. ALOCAREA TIMPULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
 

În conformitate cu specificul conținutului educațional planificat pentru pregătirea profesio-
nală a angajaților din administrația școlii privind protecția și auto-apărarea în caz de dezastru natu-
ral, accident sau situație de urgență în campus, cu participarea lor la seminarul de două zile. 

Curriculumul a fost elaborat în conformitate cu numărul de ore de pregătire profesională 
oferite în cadrul seminarului de pregătire profesională. Există un număr minim de ore de pregătire 
profesională (45 min.) care trebuie respectat. 

          Pregătirea profesională a fost implementată în două zile școlare x 8 ore = 16 ore. 
 1 lecție are 45 de minute. 
 Total: 16 ore. 
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           ІV. CONȚINUT EDUCAȚIONAL 
 

Tematica conținutului educațional este structurată în secțiuni și teme principale. Conținutul 
educațional este organizat în cinci secțiuni tematice. Pentru fiecare secțiune a curriculumului este 
planificat un număr minim de lecții și exemple de teme de studiu. Conținutul educațional propus 
este prezentat într-o manieră flexibilă și este adecvat pentru a se conforma așteptărilor, cerințelor 
și dorințelor practice și cognitive ale participanților și ale formatorului pentru activități educaționa-
le eficiente. 

Conținutul educațional oferă oportunități teoretice și practice pentru dobândirea de cunoș-
tințe și competențe în diverse domenii cognitive privind problemele studiate. Principalele tipuri de 
reglementări la nivel național și școlar în ceea ce privește protecția populației aflate în dificultate. 
Este detaliat modul de planificare al activităților și acțiunilor de protecție pentru evacuare în situa-
ții de urgență la școală. Activități de pregătire profesională concretizate în desfășurarea instruirii 
pentru a asigura condiții de muncă sănătoase și sigure; desfășoară instruirea personalului și educa-
rea elevilor în mod regulat cu privire la cultura de comportament în condiții de siguranță în caz de 
dezastre; predare practică pentru evacuare în caz de incendiu, dezastru natural sau situații de ur-
gență, care este efectuată de către un reprezentant al școlii. Un loc special îl ocupă învățarea de-
spre câteva tehnici de acordare a primului ajutor. 

Conținutul educațional este construit pe ideea de a obține pregătirea profesională a condu-
cerii școlii pentru a efectua o organizare corespunzătoare și de a-i ajuta pe ceilalți într-o situație de 
urgență la școală. 

Conținutul de învățare structurat îndeplinește cerințele didactice pentru participarea activă 
a celor care participă la seminarul pentru introducerea și rezolvarea unor probleme majore care 
acoperă zona de protecție a populației aflate în primejdie în mediul școlar. 

 

Nr.  
 NUMELE SECȚIILOR TEMATICE 

Ore  
 

1. I. Baza teoretică pentru protecția populației în caz de dezas-
tre naturale, situații de urgență și organizarea activităților 
privind „Siguranța în caz de Incendiu și Protecția Civilă a Po-
pulației”. 

4 

2. II. Cunoașterea reglementărilor privind protecția populației în 
caz de dezastre, situații de urgență și catastrofe. 

4 

3. III. Planificarea acțiunii de protecție într-o situație de  de ur-
gență la școală. 

4 

4. IV. Planificarea acțiunii pentru evacuare în timpul dezastrului 
și acordarea primului ajutor. 

2 

5. V. Activități de pregătire profesională la școală pentru a asi-
gura condiții de muncă sănătoase și siguranță în timpul unui 
dezastru natural și protecția împotriva incendiilor. 

2 

6. Total: 16 

 
Sectiunea 1. Baza teoretică privind protecția populației în caz de dezastre naturale, situații 

de urgență și organizarea activităților „Siguranța în caz de Incendiu și Protecția Civilă a Populați-
ei” și Departamentul de Stat pentru Situații de Urgență din România. 

 
Tema: Actualizare concepte: Accidente industriale; Dezastre naturale; Incendiu; Atacuri te-

roriste; Accidente; Cazuri de forță majoră; Incendiu în clădirea școlii; Terorism și a catastrofe; Cu-
noașterea obligațiilor de bază ale organelor conducerii DG „Siguranța împotriva Incendiilor și Pro-
tecția Populației" - GDFSPP și Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență din România; Structuri 
pentru desfășurarea activităților de salvare și salvare de urgență; Declararea unei situații de urgen-
ță; Semnale de avertizare timpurii și avertizarea populației din Republica Bulgaria și România; Ne-
cesitatea organizării și desfășurării activităților de prevenire împreună cu personalul administrativ 
școlar în caz de dezastre naturale, incendii sau situații de urgență la școală. 

 
Secțiunea 2. Cunoașterea reglementărilor privind protecția populației în caz de dezastre, si-

tuații de urgență și catastrofe. 
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Secțiunea 3. Planificarea activităților de protecție la școală și gestionarea riscului în situații 

de urgență. Crearea unor comitete școlare de acțiune în cadrul DAC. Planificarea activităților 
educaționale și extrașcolare la școală. 

 
Tema: Planificarea activităților de protecție în situații de urgență la școală. Sarcinile și res-

ponsabilitățile reprezentantului – autorității pentru dezastre naturale la școală. Evaluarea riscurilor- 
o analiză a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților, amenințărilor de capacitate. Analiza și 
evaluarea resurselor disponibile. Sarcinile, responsabilitățile și drepturile reprezentanților de secu-
ritate și conformitatea cu sănătatea și securitatea la locul de muncă și în situații de urgență la școa-
lă: un director de școală; directori adjuncți ai activităților administrative, economice și educaționa-
le; persoana care furnizează coordonarea și supravegherea condițiilor de muncă sigure; un adminis-
trator de baze de date; Profesor și tutore; gazdă; femei de serviciu; elevi; părinţi. Planificarea și 
analizarea normelor și cerințelor interne pentru protecția împotriva dezastrelor naturale - un cu-
tremur. Planificarea și analizarea normelor și cerințelor interne privind siguranța  în caz de incen-
diu. Cerințe privind siguranța funcțională a aparatelor electrice, echipamentelor si instalațiilor. 
Planificarea și analizarea cerințelor pentru echipamente cu risc ridicat. Crearea de echipe școlare 
cu DAC- personalul de comandă, echipe de voluntari, echipe de logistică, echipe de comunicare și 
altele. Evaluarea capacității de pregătire profesională suplimentară și activități extrașcolare. Plani-
ficarea unei pregătiri profesionale suplimentare. Funcționarea sistemelor de încălzire. Reguli și ce-
rințe de utilizare în condiții de siguranță a mașinilor, uneltelor și echipamentelor în sălile de clasă și 
atelierele de lucru. Cerințe de securitate pentru deplasarea organizată a studenților și a altui per-
sonal, cum ar fi pietonii, bicicliștii, pasagerii vehiculelor în activitățile extrașcolare și excursiile 
școlare. Îmbrăcăminte de lucru și echipament individual de protecție. Răspunderea penală, potrivit 
Codului Muncii în mod implicit privind siguranța la școală. 

 
Secțiunea 4. Planificarea acțiunii de evacuare în timpul unui dezastru la școală și acordarea 

primului ajutor. 
 

Tema: Planificarea acțiunii pentru evacuarea în caz de incendiu, cutremur și situație de ur-
gență la școală; Pachet; Obligații de planificare ale comitetelor permanente și responsabilitățile 
reprezentanților de evacuare în caz de incendiu, cutremur sau situație de urgență în timpul orelor 
de lucru, la fața locului; Tehnologie pentru manipulare/lucru (pentru fiecare student, profesor, 
angajat, lucrător) cu echipament pentru stingerea incendiilor și instalațiilor pentru stingerea incen-
diilor la școală; Tehnici pentru acordarea primului ajutor în cazul dăunării sănătății. 

 
Secțiunea 5. Activități de pregătire profesională la școală pentru a asigura condiții de mun-

că sănătoase și siguranță în timpul unui dezastru natural și protecția împotriva incendiilor. 
 
Teme: Tehnologia de pregătire profesională pentru a informa cu scopul de a asigura condiții 

sănătoase și sigure de muncă și situația cumplită la școală; Programul de tipuri de inițiere pentru a 
efectua instruirea la locul de muncă și un pachet de documente; Tehnologia de formare profesiona-
lă privind conducerea personalului didactic în mod regulat și educarea elevilor cu privire la siguran-
ța și siguranța împotriva incendiilor la școală; Tehnologia de formare profesională a elevilor și a 
personalului în evacuarea practică în caz de incendiu, dezastru natural sau situație de urgență la 
școală. 

 
V. REZULTATE PRECONIZATE: 
 

 Să reflecte nevoia de educație preventivă în caz de dezastre și crize la școală; 

 Să utilizeze terminologia corectă referitoare la protecția populației aflate în dificultate; 

 Să extindă și să actualizeze cunoștințele științifice și abilitățile lor în domeniul situațiilor de ur-
gență care pot să apară la oameni; 

 Să lucreze și să se ocupe cu literatura științifică, juridică și metodologică de specialitate; 

 Să știe cum să descrie diferitele tipuri de dezastre, situații critice în care studenții se pot afla; 

 Să cunoască reglementările de bază referitoare la protecția populației în situații de urgență; 
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 Să clasifice organizarea și funcționarea structurilor de protecție civilă responsabile pentru pre-
venirea și eliminarea consecințelor dezastrelor; 

 Să știe cum să-și planifice activitățile și acțiunile de protecție în situații de urgență la școală; 

 Să știe cum să analizeze normele și cerințele interne privind protecția împotriva dezastrelor na-
turale și siguranța în caz de incendiu la școală; 

 Să specifice natura, obiectivele, principiile și tipurile de instruire și metoda de conducere a șco-
lii; 

 Să acorde primul ajutor și sprijin victimelor care au suferit din cauza dezastrelor la școală; 

 În calitate de reprezentanți, să știe să pună în practică metodologia de predare elevilor a preve-
nirii în situații de urgență și siguranță în caz de incendiu; 

 Să aplice tehnologia de pregătire profesională pentru a efectua predarea practică periodică a 
personalului și a studenților privind siguranța și protecția împotriva incendiilor și evacuare în caz 
de incendiu, dezastre naturale sau alte situații de urgență la școală; 

 Să știe cum să efectueze comunicarea verbală și non-verbală eficientă cu colegii și elevii privind 
prevenirea dezastrelor și a situațiilor de urgență din comunitatea școlară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

9 
 

TEST PENTRU MANAGEMENTUL ȘCOLAR ȘI ADMINISTRATORII ȘCOLARI 
 

 1.Care sunt principalele responsabilități și obligații ale Direcției Generale „Siguranța Împotriva 
Incendiilor și Protecția Populației” (GD FSPP)? 

 2.Ce este dezastrul? 

 3.Enumerați principalele măsuri de protecție în caz de dezastru. 

 4.Ce înseamnă evaluarea unui risc?  

 5.Care sunt riscurile din școala dvs.?  

 6.Descrieți etapele care trebuie urmate în evaluarea riscului din școala dvs.: 

 7.Descrieți pe scurt resursele de care o școală trebuie să dispună pentru a fi în conformitate cu 
DAC?  

 8.Activitatea de combatere a incendiului este /continuă/…………......................... 
9.Activitatea de salvare este / continuă /  

 10.Activitatea preventivă este / continuă  

 11.Aplicații științifice și activitatea experților  

 12.Activitatea analitică de informare  

 13.Controlul statului privind incendiul  

 14.Enumerați ce acțiuni preventive ar trebuie efectuate la școală.  

 15.Care sunt măsurile necesare pentru a declara o situație de urgență? 

 16Care este unicul număr european de urgență? 

 17Ce documente strategice privind dezastrele și situațiile de urgență cunoașteți? 

 18 Indicați obiectivele principale de instruire în caz de dezastru și situații de urgență la școală. 

 19.Explicați ce este instruirea orientativă integrativă în situații de dezastru la școală. 

 20.Care este rolul regulilor în organizarea instruirii?  

 21.Care sunt activitățile extrașcolare și școlare cele mai bune și promițătoare a instruirii în caz 
de dezastru și situații de urgență pentru elevii din ciclul secundar? 

 22.Expuneți obiectivul principal al temei „Activități de prevenire ale dezastrelor și situațiilor de 
urgență”. 

 23. Care sunt metodele de instruire aplicabile în grupul de voluntari pentru dezastre și situații 
de urgență? 

 24. Ce forme de educație sunt incluse în metodologia pentru dezastre și situații de urgență? 

 25.Care sunt caracteristicile procesului de educare al grupului de voluntari în caz de dezastre și 
situații de urgență? 

 Ce grupuri de instruire privind protecția în caz de dezastre cunoașteți? 
 
 

 Nume și prenume: .......................................................................... 

 Formator: .................................................................................... 
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II.CURRICULUM 
de formare a profesorilor metodiști pentru a fi o resursă metodică în ajutorul 

acordat  managerilor clubului de voluntariat în caz de dezastru în școli  
 

Prezență: 2 zile / 16 ore 
 

І. PREZENTARE CURRICULUM 
 

Efectuarea unei munci preventive de securitate și de protecție a elevilor în caz de dezastru, 
incendiu, criză sau urgență se dorește a fi o prioritate a oricărui conducător de școală. Este necesar 
să existe profesioniști calificați care să acorde asistență metodologică specializată școlilor în fiecare 
școală pentru a realiza un proces eficient de formare și educare a elevilor din sistemul educațional 
secundar inferior pentru a reduce riscul dezastrului și pentru a minimiza consecințele negative. Dis-
ponibilitatea resursei și motivarea profesorilor ca factor pentru realizarea activităților preventive în 
situații de urgență cu elevii sunt esențiale pentru aplicarea cu succes în școli a muncii eucaționale. 

Curriculum-ul este creat pentru a angaja profesorii să fie resurse metodologice pentru reali-
zarea formării și pentru a oferi asistență metodologică eficientă în formarea elevilor într-o situație 
de urgență la școală. Profesorii – metodiști se pregătesc cum să promoveze această formare specifi-
că colegilor, profesorilor, elevilor și părinților; cum să fie sprijiniți și motivați profesorii pentru a fi 
lideri ai clubului de voluntariat în școli pentru a lucra într-o echipă în scopul de a dezvolta distribu-
ția anuală a materialului educațional pentru elevi și alte materiale de predare; să furnizeze control 
metodologic și să evalueze activitățile profesorilor. 

Curriculum-ul stabilește obiectivele și atribuțiile de formare, conținut educațional și priori-
tăți în formarea metodologică a profesorilor-metodiști pentru acțiunea de prevenție în situații de 
urgență la școală. Conținutul programei implică o varietate de oportunități pentru dezvoltarea pro-
fesională și personală a profesorilor, participare activă în problemele de formate a elevilor în do-
meniul situațiilor de urgență la școală cu o dimensiune europeană.  

Curriculum-ul se concentrează pe formarea profesională și personală a resursei de viitori pro-
fesori metodiști în școli care doresc să-și dezvolte capacitatea didactică și  metodologică pentru 
suportul metodologic responsabil acordat managerilor clubului de voluntariat.  

Conținutul educațional al curriculum-ului se supune filozofiei consistenței didactice și logice 
și asimilării graduale a materialului studiat. Conținutul curriculum-ului include aspecte și probleme 
operaționale în organizarea și implementarea formării elevilor în situațiile de urgență din școli. 
Acest lucru permite participanților la formare să pună în practică cunștințele dobândite de formare 
în management operațional și precizează tehnoogiile lor specifice pentru aplicarea cunoștințelor 
metodologice în practica pedagogică. 

Formare are ca scop implementarea optimă și armonizarea formării metodologice a viitorilor 
experți, metodiști, care sprijină toți liderii cluburilor de voluntari în caz de dezastru la școală. Este 
întemeiată competența profesională a profesorilor ca viitoare resursă metodologică ca liderii și pro-
fesioniștii că realizeze o formare de bază și să ofere suport metodologic pentru îmbunătățirea și 
extinderea cunoștințelor și abilităților metodologice ale managerilor cluburilor de voluntari în înfiin-
țarea, organizarea și realizarea ca o activitate extracuriculară.  

Pe durata formării, participanților li se prezintă nivelul teoretic de prevenire și organizare a 
siguranței în situații de urgență în școli cu regulamente de bază pentru a asigura sănătatea formării, 
educației și muncii în comunitatea școlară. Metodologia de studiu și formarea tehnologiei în activi-
tățile preventive în situații de urgență cu elevii din sistemul educațional secundar inferior în con-
formitate cu tipul și forma pregătirii școlare. Practica îi determină pe participanți să acționeze în 
pregătirea preliminară a materialelor metodologice care vor fi de ajutor în activitățile lor viitoare. 

Ca rezultat al participării lor la seminar și formare profesorii-metodiști apar ca specialiști cu 
competențe profesionale bogate și calități intelectuale și voliționale avansate și abilitatea de a fur-
niza asistență metodologică managerilor cluburilor de voluntari în formarea elevilor din învățămân-
tul secundar inferior în securitatea pevenției, protecției populației împotriva dezastrelor. 

Obiectivul strategic al curriculum-ului urmărește creșterea capacității și obținerii competen-
ței de bază, cunoștințelor și abilităților de bază ale viitorilor profesori metodiști în domeniul pro-
tecției populației în caz de dezastre, accidente și catastrofe. 
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Obiectivul principal al curriculum-ului este să formuleze scopuri de formare, să sistematize-
ze conținutul educațional și să conceptualizeze formarea profesorului pentru a fi o resursă metodo-
logică în organizarea cluburilor de voluntariat din școli, să aibă legătură cu problemele privind pre-
venţia elevilor în domeniul urgențelor. 

Scopul final al curriculum-ului este ca participanții să-și extindă cunoștințele și să acumuleze 
datele de bază necesare pentru munca metodică preventivă cu profesorii și elevii în crearea de clu-
buri de voluntariat pentru protecție și pentru a reduce riscul de dezastre și urgențe cum ar fi activi-
tățile școlare în școli. 

Curriculum-ul permite profesorilor-metodiști să-și formeze competențe, abilități și experien-
ță profesională pentru a desfășura munca metodologică cu profesorii și elevii în cluburi de volunta-
riat ca o activitate extracuriculară. Activitatea elevilor la seminar include utilizarea metodelor in-
teractive și organizarea formării problemei pentru formarea abilităților organizaționale, comunica-
rea și orientarea în viitoarea lor muncă practică. De asemenea, participanții participă la consolida-
rea capacității lor metodologice pentru implementarea cu succes a procesului de învățare în situații 
de urgență și crize cu elevii din sistemul educațional secundar inferior. 

 
ІІ. SCOPURI ȘI OBIECTIVE ALE FORMĂRII 

 
Obiectivul principal al formării profesorilor este de a fi resurse metodologice pentru a spri-

jini munca managerilor clubului de voluntariat în școală, concentrându-se pe calificările lor și obți-
nerea unei formări teoretice și practice bune pentru a realiza o asistență și un suport metodologic 
competent. Obiectivele formării se concentrează pe elevi să dezvolte abilități practice și experiență 
pentru a aplica teoria științifică în practică și pentru a obține competență profesională pentru mo-
nitorizare. 

 
Scopurile de formare aplicate în seminar sunt: 
1. Clarificarea nevoii de formare metodologică profesională a profesorului specialist pentru a 

fi resurse metodice pentru a sprijini munca managerilor clubului de voluntari privind dezastrele și 
incidentele critice în școală. 

2. Familiarizarea elevilor cu atribuțiile și responsabilitățile de bază care au profesori –
metodiști.  

3. Încurajarea activității profesionale personale a profesorilor pentru a fi resursă metodolo-
gică în școli în scopul protecției populației și a elevilor împotriva incendiilor, dezastrelor naturale și 
altele și înființarea și organizarea cluburilor de voluntariat în școli și formarea selevilor în cadrul 
acestora. 

a. Obiectivul principal al formării se poate realiza prin următoarele atribuții: 

 Să se dobândească cunoștinţele teoretice de bază și cerinţele de reglementare 
pentru organizarea formării profesorilor și elevilor în situaţii extreme în școli. 

 Să se familiarizeze cu activităţile responsabile pentru protecţia populaţiei împotri-
va incendiilor, dezastrelor naturale și catastrofelor. 

 Să cunoască atribuţiile, responsabilităţile de bază și calităţile și abilităţile profesi-
onale și personale pentru a fi un profesor-metodist în dezastre și crize în școli. 

 Să înveţe metodologia formării elevilor din învăţământul secundar inferior în situa-
ţii de urgenţă în campus. 

 Să dobândească formele, metodele și mijloacele de bază de formare pentru a im-
plementa activitatea educaţională și cognitivă privind siguranţa în timpul dezastrelor. 

  Să se prezinte și să se orienteze în specificităţile practice ale formării managerilor clubului 
de voluntariat și elevilor. 

 
ІІІ. ALOCAREA TIMPULUI ȘCOLAR 
 

In conformitate cu specificităţile conţinutului educaţional planificat pentru formarea profe-
sorilor și resursele metodologice în școli pentru protecţia și auto-apărarea în caz de dezastru natu-
ral, accident sau urgenţă în campus, participarea lor va avea loc într-un seminar desfășurat pe par-
cursul a două zile. 
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Conţinutul educaţional din curriculum a fost organizat în conformitate cu numărul de ore de 
formare acordate seminarului. Există un număr minim de ore de formare (x 45 min) care trebuie 
respectate. 

Datorită problemelor conţinutului educţional divers educatorii au oportunitatea de a decide 
câte ore trebuie acordate fiecărei secţiuni tematice pentru fiecare subiect de studiu. 

Se recomandă formatorilor să acorde deosebită atenţie seminarului de practică și materiale-
lor folosite în viitoarea lor muncă. Se dorește ca la practică să se organizeze și să se realizeze con-
sultaţii și interviuri pentru a oferi suport metodologic. 

Formarea este implementată în două zile de școală x 8 ore = 16 ore. 
1 lecţie are 45 de minute. 
Total ore: 16 ore.  

 
ІV. CONŢINUT EDUCAŢIONAL  

 
Conţinutul educaţional sistematic din curriculum se concentrează pe profesorii – metodiști 

participanţi al formare și viitorii manageri ai clubului de voluntariat de la școală, prin participarea 
lor la un seminar de formare de două zile. 

Conţinutul educaţional este organizat în șapte secţiuni tematice. Pentru fiecare secţiune a 
curriculum-ului sunt planificate exemple de subiecte de formare și un număr minim de ore de pre-
dare și formator pentru activităţile educaţionale efective. 

Conţinutul educaţional structurat este în conformitate cu cunoștinţele teoretice și practice 
date profesorilor ca resursă metodologică ţi urgenţele și crizele de la școală. Cunoștinţele dobândi-
te sunt baza pentru aplicarea abordării metodologice de formare ca o dată pentru monitorizarea și 
evaluarea muncii profesorilor manageri de club de voluntariat în cazul dezastrelor în școli. 

Domeniul materialului de studiu de la seminar se concentrează pe provocările din cadrul 
muncii profesorilor ca resursă metodologică. Iși propune să digereze și să absoarbă conţinutul ce 
poate fi modificat, îmbunătăţit sau scurtat conform solicitărilor și dorinţelor așteptate, practice și 
cognitive, ale participanţilor. 

 

Nr.  
 

 
NUMELE SECTIUNILOR TEMATICE 

 

Număr 
ore de 

formare 
 

1. I. Baza teoretică a protecţiei populaţiei în caz de dezastre 
naturale, urgenţe și organizarea și activităţile 
Din cadrul "Securităţii împotriva Incendiilor și Protecţia Civi-
lă a Populaţiei. " 

2 

2. II. Sarcinile și responsabilităţile profesorilor – metodiști pri-
vind acţiunea preventivă în caz de dezastre naturale, incen-
diu sau urgenţă în școli. 

2 

3. III. Cunoașterea regulamentelor pentru a proteja populaţia 
împotriva dezastrelor, urgenţelor și catastrofelor. 

2 

4. IV. Conceperea formării în acţiunea preventivă de apărare în 
situaţii de urgenţă în școli.  

2 

5. V. Organizarea formării în activităţi preventive în 
Situaţii de dezastru în școli. 

2 

6. VI. Categorii didactice în predarea acţiunii preventive în si-
tuaţii de urgenţă în școli. 

2 

7. VII. Practică metodică a participanţilor la formare. 4 

8. Total ore: 16 

 
1. Baza teoretică a protecţiei populaţiei în caz de dezastre naturale, urgenţe și organizarea 

și activităţile din cadrul "Securităţii împotriva Incendiilor și Protecţia Civilă a Populaţiei." 
1. Actualizare concepte: accidente industrial, dezastre naturale, incendii, atacuri teroriste, 

accidente, etc. .. 
2. Dezastre naturale violente. Incendiu în incinta școlii. Terorism și catastrofe. 
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3. Înţelegerea obligaţiilor de bază ale organismelor de conducere ale GD "Securitatea împo-
triva Incendiilor și Protecţia Civilă a Populaţiei " - GDFSPP. Formaţiuni pentru desfășurarea operaţi-
unilor de salvare și salvare de urgenţă. 

3. Anunţarea urgenţei. Semnale de avertizare timpurii și avertizarea populaţiei din Republica 
Bulgaria. 

 
2. Sarcinile și responsabilităţile profesorilor – metodiști privind acţiunea preventivă în caz de 

dezastre naturale, incendiu sau urgenţă la școală. 
1. Nevoia de organizare și realizarea unei formări a profesorilor ca resursă metodologică 

(metodist) despre măsurile preventive în caz de dezastre naturale, incendiu sau urgenţă la școală. 
2. Sarcinile și responsabilităţile metodologiei în oferirea de asistenţă metodologică sistema-

tică profesorilor (liderilor). 
3. Selecţia profesorilor (managerilor) a elevilor pentru formare din cadrul învăţământului se-

cundar inferior în protecţia în situaţii de urgenţă la școală. 
4. Forme de interacţiune metodologică între profesori și metodologie (consultaţii, ateliere 

de lucru, discuţii, seminarii și prezentări online – ca parte din lucrul de echipă a tuturor profesioniș-
tilor). 

5. Controlul sau auto-controlul profesorului pe durata procesului de protecţie  în situaţiile de 
urgenţă la școală. 

 
3. Cunoașterea regulamentelor pentru protecţia populaţiei în caz de dezastre, urgenţe și ca-

tastrofe. 
1. O strategie pentru reducerea dezastrelor - 2014-2020 .; Programul Național pentru 

Proetcția Dezastrelor -2014-2018. 
2. Legea privind Protecția Dezastrelor modificată SG. 80 din 14.10.2011; Ordonanța Nr. 

8121z-647 din 01.10.2014. - Reguli și standarde pentru securitatea incendiilor în operarea facilități-
lor, SG. 89 din 28.10.2014 . 

3. Ordonanța municipală pentru acțiune în caz de dezastre, accidente și catastrofe în muni-
cipiu; Planul de realizare a evacuării și deconcentrării dezastrului în municipiu. 

4. Instrucţiuni pentru cerinţele de siguranţă ale educaţiei, formării și angajării în sistemul 
public de educaţie SG 61 din 1996; Instruirea nr.2 din 05. 07. 2004. Pentru pregătirea și formarea 
copiilor, predare, personal administrativ și suport în grădinițe pentru comportamentul sigur în de-
zastre, accidente și incendii; Ordinul nr. RD 09-184 / 01.02.2007 privind cerințele pentru educație, 
formare și angajare sigure în sistemul public de educație în legătură cu nevoia pentru notificarea în 
timp a incidentelor cu elevii și profesorii, accidente, defecțiuni și accidente. 

5. Regulamente Școlare pentru a asigura sănătatea și siguranţa educaţiei, formare și muncă; 
Planul de acțiune al campusului pe durata urgențelor și incendiilor; Schema planului de evacuare 
conform numărului de etaje din școli. 

 
4. Concepea formării în acţiunea preventivă în apărarea în situaţii de urgenţă la școală.  
1. Aspecte teoretice de concepere a educaţiei. Instituţionalism al formării 
2. Subiecte de educaţie și formare în acţiunea preventivă în apărarea în situaţii de urgenţă 

la școală. Motivarea și implicarea elevilor în învăţare. 
3. Compoziţia și structura conţinutului educaţional. 
4. Baze conceptuale ale curriculum-ului în situaţi de urgenţă în școlile din învăţământul se-

cundar inferior. 
5. Planificarea formării. 
5. Organizarea formării în activităţi preventive în situaţii de urgenţă la școală. 
1. Predarea acţiunii preventive în situaţii de urgenţă cu elevi din învăţământul secundar in-

ferior în conformitate cu tipul și forma pregătirii școlii. 
2. Principii în organizarea formării. Procesul de educaţie în formare. Formarea unor cunoș-

tinţe de bază a elevilor și crearea unei culturi a comportamentului de siguranţă în situaţii de urgen-
ţă la școală. 

3. Alocarea timpului școlar ca formare de in protecţia în situaţii de urgenţă în învăţământul 
secundar inferior. 

4. Crearea unui mediu de învăţare propice. 
6. Categorii didactice în predarea acţiunii preventive în situaţii de urgenţă la școală. 
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1. Forme de formare: Secţiunea A – ore obligatorii (formare obligatorie-AP) Categorie clasă: 
clasele 5-7; Secţiunea B – ore opţionale (formare facultativă-EPA): "Protecţia în situaţii de urgenţă 
la școală"; clasa și formele de grup ale formării – activităţi extracuriculare: Club "Siguranţa în dezas-
tre naturale și securitatea împotriva incendiilor la școală." 

2. Metode și mijloace de formare. 
3. Tipuri de activităţi organizaţionale și educaţionale (formare, practică, ludic, artistic, cre-

ativ și constructiv, altele) și evenimente. Distribuţia participanţilor în echipe (două) pentru desfășu-
rarea activităţilor practice. 

           7. Practica metodică a participanţilor la formare. 
1. Planificare metodică pentru a desfășura activităţi organizaţionale și educaţionale la Cate-

goria de clase 5-7. 
2. Concepere metodologică pentru desfășurarea activităţilor organizaţionale și educaţionale 

la clasele opţionale (formare facultativă - SIA) "Protecţia în situaţii de urgenţă în școli"; 
3. Prezentarea tehnicilor de prim ajutor în caz de vătămare a elevilor. 
4. Organizarea muncii promoţionale a școlii privind acţiunea preventivă în situaţii de urgenţă 

la școală.        
5. Planificare metodică pentru a desfășura activităţi organizaţionale și educaţionale și desfă-

șurarea de activităţi extracuriculare - Club "Siguranţa în dezastre naturale anși siguranţa împotriva 
incendiilor la școală." 

6. Formarea în tehnologie a elevilor la exerciţiul practic pentru evacuarea în caz de incen-
diu, dezastru natural sau urgenţă la școală. 

7. Tehnologia manevrării / folosirii de către elevi a echipamentului de stingere a incendiilor 
și facilităţile pentru stingerea incendiilor în școli. 

 
V. REZULTATE PRECONIZATE 
 

 Să reflecte nevoia de formare preventivă pentru elevii din învăţământul secundar inferior în de-
zastre și crize la școală. 

 Să demonstreze voinţă și dorinţă pentru învăţarea continuă a problemelor de formare a elevilor 
în situaţii de urgenţă la școală. 

 Utilizarea corectă a terminologiei privind protecţia populaţiei în suferinţă. 

 Să-și extindă și să-și actualizeze cunoștinţele știinţifice și aptitudinile în domeniile situaţiilor de 
urgenţă care ar putea apărea. 

 Să se familiarizeze cu noţunile de bază ale documentelor normative care reglementează organi-
zarea și mijloacele de desfășurare a operaţiunilor de salvare. 

 Să caracterizeze organizarea și funcţionarea formaţiunilor de protecţie civilă responsabile cu 
prevenţia și îndepărtarea consecinţelor dezastrelor. 

 Să se familiarizeze cu documentaţia școlară privind activităţile de planificare și acţiunile pentru 
protecţia în cazul situaţiilor de urgenţă la școală. 

 Să știe cum să analizeze regulile interne pentru protecţia împotriva dezastrelor naturale și cerin-
ţele pentru siguranţa împotriva incendiilor la școală. 

 Să cunoască și să respecte regulile privind sănătatea și securitatea. 

 Să cunoască natura și cauzele accidentelor, vătămări, dezastre și catastrofe. 

 Să știe cum să recunoască scopul, procedurile pentru utilizare și eficacitatea remedierilor colec-
tive și individuale. 

 Să se familiarizeze cu scopul, caracteristicile tehnice, structura și principiul de funcţionare al 
echipamentelor în situaţii de urgenţă la școală. 

 Să cunoască activităţile de salvare specifice în evacuarea de la școală a elevilor în caz de dezas-
tru al clădirii. 

 Să utilizeze eficient și raţional tehnologiile de informaţii și comunicare pentru a utiliza docu-
mentaţia și informaţiile de referinţă. 

 Să aibă o formare tehnică fundamentală și cunoștinţe în domeniul protecţiei populaţiei de de-
zastre, accidente și catastrofe. 

 Să organizeze funcţionarea eficientă a sistemului de educaţie al școlii pentru prevenirea dezas-
trelor cu elevii. 
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 Să dezvolte aptitudini pentru crearea și organizarea clubului de voluntariat "Siguranţa în dezas-
tre naturale și securitatea împotriva incendiilor la școală" sau "Tânărul salvator" în școală ca ac-
tivitate extracuriculară. 

 Să ofere suportul metodic profesorilor – conducătorilor de cluburi de voluntariat de dezastre și 
crize la școală. 

 Să fie familiarizaţi cu metodologia de predare a acţiunii preventive pentru a reduce riscul și pro-
tecţia în situaţii de urgenţă la școală. 

 Să fie capabil să aplice metodologia pentru predarea prevenţiei în situaţii de urgenţă și securita-
tea împotriva incendiilor cu elevii. 

 Să cunoască bine compoziţia și structura curriculum-urilor în formarea elevilor din învăţământul 
secundar inferior în acţiuni preventive în cluburi de voluntariat pentru a reduce riscul și pentru 
protecţia în situaţii de urgenţă la școală. 

 Să prezinte specificităţile metodologice conţinute în fundamentele conceptuale ale curriculum-
ului pentru clubul de voluntariat în învăţământul secundar inferior pentru protecţia în situaţii de 
urgenţă cum sunt activităţile extracuriculare la școală. 

 Să poată specifica scopul formării și educaţiei pentru elevii din cadrul clubului de voluntariat. 

 Să știe să planifice (tipuri de planuri) procesul de învăţare în clubul de voluntariat. 

 Să cunoască metodele de planificare a formării elevilor în caz de dezastre la școală. 

 Să poată aplica variate opţiuni didactice și metodologice în formarea în tehnologie în activităţi 
preventive în situaţii de urgenţă cu elevii din învăţământul secundar inferior în clubul de volun-
tariat. 

 Să aplice formarea în tehnologie pentru a realiza predarea practică periodică la elevi în ceea ce 
privește securitatea și protecţia împotriva incendiilor și evacuarea în caz de incendiu, dezastru 
natural sau alte urgenţe la școală. 

 Să cunoască și să aplice complexul de măsuri organizaţionale și tehnice în munca metodică din 
școală în prevenire dezastrelor, crizelor și a catastrofelor. 

 Să cunoască modul în care se pregătesc în continuare și să înfiinţeze o organziaţie pentru a rea-
liza concursuri de elevi la școală. 

 Să acorde primul ajutor și să sprijine victimele care au suferit în urma dezastrelor la școală. 

 Să contribuie la îmbunătăţirea calităţii educaţiei în protecţia populaţiei de dezastre și catastro-
fe. 

 Să efectueze cercetări pentru a oferi estimări și propuneri pentru munca metodică eficientă 
pentru a proteja elevii de dezastre la școală. 

 Să arate iniţiativă și creativitate pedagogică pentru a sprijini munca conducătorilor cluburilor de 
voluntariat la școală. 

 Să știe cum să realizeze comunicarea eficientă verbală și non-verbală cu colegii i elevii în preve-
nirea dezastrelor și urgenţelor în comunitatea școlară. 
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TEST PENTRU PROFESORI – METODIȘTI 
 

 
1.Ce este un dezastru? 
2.Care este numărul unic de urgențe european?........................... 
3.Enumerați ce acțiuni preventive trebuie realizate în conformitate cu Legea privind Protecția 
Împotriva Dezastrelor:  
4.Ce înseamnă protecție civilă?  
5.Descrieți pe scurt activitățile Direcței Generale de "Securitate împotriva Incendiilor și Protec-
ției Populației " (GD FSPP)? 
6.Ce documente strategice privind dezastrele și urgențele cunoașteți? 
7.Ce activități școlare extracuriculare sunt de succes și reprezintă o formă formare promiţătoare 
în dezastre și situații de urgență cu elevii din școlile generale? 
8.Precizați principalele obiective de formare în dezastre și urgențe ale clubului de voluntariat la 
școală? 
9.Enumerați principalele secțiuni tematice stabilite în formarea elevilor la clubul de voluntariat. 
10Ce carcaterizează procesul educațional în cadrul clubului de voluntariat dezastrele și 
urgențele? 

11.Precizați principalele obiective ale formării elevilor în activitatea „Prevenirea dezastrelor și 
a situațiilor de urgență” la ora de la clasă? 
12.Care sunt metodele de formare a grupurilor aplicabile în predarea dezastrelor și a urgențelor 
la ora de clasă?  
13.Care sunt cele mai relevante mijloace de formare în dezastre la orele de la clasă?  
 
Nume complet: ............................................................................................. 
 
Persoana responsabilă: ......................................................................................  
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III.CURRICULUM  
pentru formarea liderilor cluburilor de voluntariat pentru protecție împotriva 

dezastrelor în învățământul secundar 
 

Participare: 4 zile/ 32 de ore 
 

І. PREZENTARE GENERALĂ A CURRICULUMULUI 
 
Numărul victimelor și al răniților din cauza dezastrelor naturale, incendiilor și accidentelor 

este în creștere în ultimii ani.  Pericolele aferente din ce în ce mai mari asociate cu desfășurarea 
actelor teroriste. Acest lucru impune o formare specializată la toate nivelurile profesionale în orga-
nizații, pentru a asigura condiții de lucru sănătoase și sigure. Instruirea profesorilor și a elevilor cu 
privire la siguranță și protecția vieții și a sănătății în comunitatea școlară are o semnificație practi-
că exclusivă. Desfășurarea activităților preventive de formare pentru a asigura protecția populației 
în situații de urgență este un element esențial al activităților educaționale contemporane ale elevi-
lor. 

Curriculumul este conceput pentru un curs de formare timp de patru zile a profesorilor pen-
tru a fi lideri ai cluburilor de voluntariat pentru dezastre în învățământul secundar. Liderii cluburi-
lor de voluntariat desfășoară cursuri teoretice și practice de formare preventivă pentru elevii clase-
lor V-VII, pentru a asigura sprijin competent și eficient, protecție și auto-apărare într-o situație de 
urgență la școală.  

Curriculumul este pus în aplicare în termen de 32 de ore prin intermediul unui seminar de 
formare timp de patru zile. Formarea profesorilor - viitori lideri ai cluburilor de voluntariat inte-
grează:  teorie și practică și acoperă o metodică minimă de învățământ general în pregătirea aces-
tora. 

Structura curriculumului face obiectul cerințelor didactice la începutul cursurilor de formare 
pentru a ca șeful clubului de voluntariat să stăpânească această parte a informațiilor științifice, ca 
bază pentru dobândirea competenței profesionale în metodologia de predare a elevilor din clasele 
V-VII în situații de urgență, cum ar fi formarea suplimentară (activități extracurriculare) în școală. 

Obiectivul strategic al curriculumului se concentrează asupra formării pedagogice personale 
și profesionale pentru profesorii care doresc să își consolideze capacitatea metodologică și de pre-
dare pentru organizarea cluburilor de voluntariat la școală pentru aspecte de prevenire în situații de 
urgență. 

Curriculumul ar trebui să formuleze scopuri de formare, pentru a sistematiza conținutul edu-
cațional și concepe instruirea teoretică și practică a profesorilor pentru a desfășura procesul efici-
ent de instruire și educare a elevilor din învățământul secundar inferior prin efectuarea unor activi-
tăți de prevenire pentru siguranța și protecția elevilor în caz de dezastre, incendiu, criză sau urgen-
ță în școli. 

Scopul final al curriculumului este ca participanții la workshopul cu profesori să își extindă 
cunoștințele și să dobândească informațiile științifice necesare, ca bază teoretică în domeniul pro-
tecției populației în caz de dezastre naturale, incendii, terorism etc. în școli și să capete competen-
țele, abilitățile și experiența profesionale de a efectua activitatea metodologică cu elevii în clubul 
de voluntariat, ca formare suplimentară (activități extracurriculare).  

Pentru participarea activă a profesorilor instruiți în cadrul workshopului, se vor organiza ac-
tivități educaționale prin plasarea și analizarea crizei problematice în școală și clarificarea elevilor 
care învață conținut în clubul de voluntariat. În majoritatea subiectelor de studiu din diferite secți-
uni tematice, este adecvată aplicarea metodelor de predare interactive, pentru a construi abilități 
și experiențe practice pentru orientarea activității metodice viitoare a profesorului. Pe de altă par-
te, argumentează dezvoltarea gândirii creative, a inițiativei metodologice, formarea abilităților 
organizatorice, a disponibilității de a lucra în echipă cu colegi metodiști și abilități pedagogice ale 
profesorilor pentru a asigura asistență preventivă eficientă în formarea elevilor în situații de criză, 
dezastre și de urgență în comunitatea școlară. 
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ІІ. OBIECTIVELE ȘI SCOPURILE CURSURILOR DE FORMARE 
 

Obiectivul principal al formării liderilor de cluburi de voluntariat pentru dezastre în școli se 
concentrează asupra formării și obținerii unei bune capacități teoretice și practice de formare și 
asupra perfecționării abilităților lor profesionale pentru implementarea cu succes a procesului de 
învățare al elevilor din învățământul secundar inferior, ca formare suplimentară (activități 
extracurriculare) în școală. 

 
Scopurile formării consacrate în seminar sunt: 

1. Clasificarea nevoii pentru formarea metodologică profesională a profesorilor, liderilor de 
cluburi de voluntariat în școală pe tema dezastrelor și a incidentelor critice. 

2. Familiarizarea elevilor cu aspectele teoretice și metodologice referitoare la formarea ele-
vilor în clubul de voluntariat pentru protejarea persoanelor împotriva incendiilor, a dezastrelor 
naturale și altele. 

3. Încurajarea activității profesionale personale a profesorilor pentru crearea și organizarea 
unor astfel de cluburi în școli. 

Obiectivul principal al cursurilor de formare poate fi realizat prin următoarele activi-
tăți: 

 Pentru a dobândi cunoștințele teoretice de bază și cerințele de reglementare pentru desfă-
șurarea cursurilor de formare a profesorilor și a elevilor în situații extreme în școală. 

 Pentru a se familiariza cu activitățile autorităților responsabile cu protecția populației în 
incendii, dezastre naturale și catastrofe. 

 Pentru a învăța metodologia de formare a elevilor din învățământul secundar inferior în situ-
ații de urgență în campus. 

 Pentru a dobândi formele, metodele și mijloacele fundamentale ale formării pentru a im-
plementa activitatea educațională și cognitivă privind siguranța în timpul unui dezastru. 

 Pentru a fi introduși și orientați către specificitatea practică a cursurilor de formare a mana-
gerilor clubului de voluntariat și a elevilor. 
 
 ІІІ. ALOCAREA TIMPULUI ȘCOLAR 
 

În conformitate cu specificitatea conținutului educațional planificat pentru formarea profe-
sorilor, liderii clubului de voluntariat pentru protecție și auto-apărare în cazul unui dezastru natu-
ral, accident sau situație de urgență în campus, și-au asigurat participarea în seminarul de patru 
zile. 

Curriculumul a fost conceput în funcție de numărul orelor de pregătire puse la dispoziție în 
seminarul de formare. Există un număr minim de ore de formare (x 45 min) care trebuie respectat. 
Instructorul alocă orele de predare pentru fiecare subiect de studiu. 

Cursurile de formare au fost implementate în 4 zile x 8 ore = 32 de ore în total. 
1 lecție durează 45 de minute. 
Total: 32 de ore. 

 
 ІV. CONȚINUT EDUCATIV 

 
Conținutul educativ sistematic din curriculum este de natură completă, integratoare. Atrage 

atenția profesorilor instruiți – viitori lideri ai clubului de voluntariat la școală, pentru a absorbi pro-
blemele prin participarea lor la seminarul de formare de patru zile. 

Construirea conținutului educativ asigură oportunități ample pentru activitatea teoretică și 
practică, ca aspecte de stăpânire care acoperă diverse domenii cognitive. Conținutul educativ din 
programă include stăpânirea cunoștințelor și a abilităților didactice și metodologice complexe ale 
managerilor clubului de voluntariat în școală. 

Conținutul educativ este structurat în nouă secțiuni tematice interconectate. Ultima secțiu-
ne tematică este aranjată ca o practică pentru stagiari și include 8 ore. În fiecare secțiune, exem-
plele de teme de formare sunt grupate conform metodologiei cursurilor de formare în situații de 
dezastre la școală în consistența lor metodologică și conexiunea logică. 

Denumirile secțiunilor tematice sunt centralizate după titlurile materialelor de predare. 
Pentru fiecare secțiune sunt listate exemplele de teme ale cursurilor de formare și un număr minim 
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de ore de instruire. 
 
Modul de structurare a temelor de educare, în funcție de sfera tematică specificată a secțiu-

nii oferă distribuirea concretă și uniformă a conținutului educativ în seminar. Temele cursurilor de 
formare concepute pentru extindere și complementare sunt la discreția instructorului și la dorința 
participanților.  

 

№  
 

 
DENUMIREA SECȚIUNILOR TEMATICE 

 
Ore  

 

1. I. Baza teoretică a protecției populației în caz de dezastre natura-
le și situații de urgență. 

2 

2. II. Organizarea și operarea controalelor și a formațiunilor pentru a 
proteja populația în caz de dezastre, incendii și situații de urgen-
ță. 

2 

3. III. Familiarizarea cu regulamentele de protejare a populației în 
caz de dezastre, situații de urgență și catastrofe. 
 

5 

4. IV. Metodologia predării acțiunii 
 preventive (atenuare și protecție) a unui dezastru și  
a unei situații de urgență în școală. 

4 

5. V. Metodologia cursurilor suplimentare de formare (activitate 
extracurriculară) pentru prevenire, atenuare și protecție în situații 
de urgență în școli din învățământul inferior. 

2 

6. VI. Conținut educativ în formare al clubului de voluntariat pentru 
protecție 
în situații de urgență în școală. 

2 

7. VII. Categorii didactice în predarea măsurilor preventive pentru 
reducerea riscurilor și situații de protecție în caz de dezastru în 
școală. 

4 

8. VIII. Organizarea cursurilor de formare în clubul de voluntariat din 
învățământul secundar inferior în măsurile preventive pentru redu-
cerea riscurilor și protecție în caz de dezastre în timpul unor situa-
ții în școală. 

2 

9. IX. Practică   
 

8 

10. Număr total ore 32 

 
I. Baza teoretică a protecției populației în caz de dezastre naturale și situații de urgen-

ță. 
 

1. Actualizarea și definirea conceptelor în dezastre și situații de urgență. 
2. Dezastre naturale violente. 
3. Cultura incendiului. Norme pentru siguranță în caz de incendiu. 
4. Accidente industriale, terorism și catastrofe. 
 
II. Organizarea și operarea controalelor și a formațiunilor pentru a proteja populația în 
caz de dezastre, incendii și situații de urgență. 
1. Înțelegerea obligațiilor fundamentale ale autorităților publice din cadrul GD „Siguranța împo-
triva incendiilor și protecția populației" - GD FSPP pentru Bulgaria și inspectoratul pentru situații 
de urgență în România. 
2. Formațiuni care să desfășoare operațiuni de stingere a incendiilor și de salvare în situații de 
urgență. URS.  
3. Anunţarea situației de urgență. Semnale de avertizare din timp și alertarea populației din 
Bulgaria și România. 
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III. Familiarizarea cu regulamentele de protejare a populației în caz de dezastre, situații 
de urgență și catastrofe. 
1. DOCUMENTE JURIDICE; 
2. DOCUMENTE STRATEGICE; 
3. DOCUMENTE URBANISTICE: ORDONANȚĂ MUNICIPALĂ PENTRU MĂSURI ÎN CAZ DE DEZASTRE, 
ACCIDENTE ȘI CATASTROFE; PLANURI URBANISTICE PENTRU PROTECȚIE ÎN CAZ DE DEZASTRE ÎN 
MUNICIPIU PENTRU EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR DE EVACUARE ȘI DECONCENTRARE. 
4. LEGISLAȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN BULGARIA: 
5. LEGISLAȚIA MINISTERULUI EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA: 
6. DOCUMENTE ȘCOLARE: NORME ȘCOLARE PENTRU A ASIGURA SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ÎN ÎN-
VĂȚĂMÂNT, INSTRUIRE ȘI MUNCĂ; PLAN ȘCOLAR PENTRU MĂSURI ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ/ ÎN 
TEMEIUL ART. 36 DIN LEGEA REFERITOARE LA PROTECȚIE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR/; PLANUL 
SCHEMEI ȘCOLII PENTRU EVACUARE ÎN CAZ DE DEZASTRU, CU ETAJELE DIN ȘCOALĂ. 
 
IV. Metodologia predării acțiunii preventive (atenuare și protecție) a unui dezastru și  

a unei situații de urgență în școală. 
1. Subiectul, obiectul, scopul și obiectivele metodologiei 
2. Scopurile și obiectivele educării în situații de urgență în școlile din învățământul secundar. 
3. Cursuri de formare în orientarea integrativă în situațiile dezastrelor în școli. 
4. Procesul cursurilor de formare în cazul dezastrelor și al situațiilor de urgență în școală. 
5. Formele de organizare a învățatului în școală 

 
V. Metodologia cursurilor suplimentare de formare (activitate extracurriculară) pentru 
prevenire, atenuare și protecție în situații de urgență în școlile din învățământul secundar. 
1. Caracteristicile metodologice ale cursurilor suplimentare de formare (activitate 
extracurriculară) în învățământul secundar inferior. Forme de pregătire suplimentare 
(extracurriculare) ale protecției în situații de urgență în școală. 
2. Locul și importanța subiectului „Activități de prevenire în caz de dezastre și în situații de ur-
gență”, cum ar fi cursurile suplimentare de formare (activități extracurriculare) în școală. 
3. Crearea și organizarea clubului de voluntariat pentru dezastre și situații de urgență în școli, 
ca activități extracurriculare. Motivarea și implicarea elevilor în cursurile de formare (la club). 
4. Subiectele de educare și formare a măsurilor preventive de apărare în situații de urgență în 
școli. 
5. Procesul de dezvoltare la cursurile de formare. Educarea elevilor în activitatea de voluntariat. 
 
VI. Conținut educativ în formare al clubului de voluntariat pentru protecție în situații de 
urgență în școli. 
1. Definiție și principii de selectare a conținutului educativ. 
2. Compoziția și structura conținutului educativ. 
3. Fundațiile conceptuale ale curriculumului clubului de voluntariat în învățământul secundar in-
ferior pentru protecție în situații de urgență ca activități extracurriculare în școală. 
4. Planificarea cursurilor de formare. 
 
VII. Categorii didactice în predarea măsurilor preventive pentru reducerea riscurilor și si-
tuații de protecție în situații de urgență în școală.  
1. Forme de instruire. 
2. Metode de instruire. 
3. Mijloace de instruire. 
 
VIII. Organizarea cursurilor de formare în clubul de voluntariat din învățământul secundar 
inferior în măsurile preventive pentru reducerea riscurilor și protecție în caz de dezastre 
în timpul unor situații în școală.  
1. Organizarea și instruirea măsurilor preventive în clubul de voluntariat pentru situații de ur-
gență, cu elevi din învățământul secundar inferior. 
2. Organizarea activității promoționale școlare privind măsurile preventive în situații de urgență 
în școală. 
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3. Crearea unui mediu propice de învățare (asigurarea resurselor materiale de birou și didacti-
ce). 
 

   IX. Practică.   
Împărțirea participanților pe echipe (două) pentru desfășurarea activității practice (clase scrise 
în curs de dezvoltare). 
 
1. Instruirea pentru dezastre naturale și reacția într-o situație extremă (salvare de la înec, cu-
tremur etc.); 
2. Instruirea pentru accidente industriale, poluare chimică și pericolul aerian; 
3. Prevenirea pentru protecție și auto-apărare într-un act terorist; 
4. Instruire pentru siguranță și salvare în caz de incendiu. 
5. Desfășurarea unor cursuri practice de instruire pentru a lucra cu elevii referitor la echipamen-
tele de stingere a incendiilor (stingător etc.) la școală. 
6. Modul de utilizare a echipamentelor și dispozitivelor de protecție, mijloace de semnalizare și 
marcarea pentru siguranță. 
7. Instruirea elevilor în desfășurarea exercițiului practic pentru evacuare în caz de incendiu, de-
zastre naturale sau situație de urgență în școală. 
8. Prezentarea tehnicilor pentru primul ajutor și asistență reciprocă pentru elevi. 
9. Pregătirea și desfășurarea concursului studențesc pentru situații de urgență în școală. 
 
V. REZULTATE PRECONIZATE 
 

 De a reflecta asupra necesității cursurilor de formare preventivă pentru elevii din învățământul 
secundar inferior de a răspunde în caz de dezastre și criză în școli; 

 De a folosi terminologia corectă referitoare la protecția populației în caz de dezastre; 

 De a-și extinde și actualiza cunoștințele și abilitățile științifice în domeniile situațiilor de urgen-
ță care ar putea să aibă loc; 

 De a lucra și trata cu literatura de specialitate științifică, juridică și metodologică; 

 De a cunoaște modul de descriere a diferitelor tipuri de dezastre, care ar putea încadra elevii în 
situații critice; 

 De a cunoaște regulamentele de bază referitoare la protecția populației în situații de urgență; 

 De a caracteriza organizarea și operarea formațiunilor de protecție civilă, responsabile cu pre-
venirea și lichidarea consecințelor dezastrelor; 

 De a se familiariza cu documentația școală referitoare la activitățile de planificare și acțiunile 
de protecție în situații de urgență în școală; 

 De a cunoaște modul de analiză a regulamentelor interne pentru protecție împotriva dezastrelor 
naturale și a cerințelor pentru siguranță în caz de incendii din școli; 

 De a se familiariza cu metodologia predării măsurilor de prevenire pentru a reduce riscul și de 
protejare în situații de urgență în școală; 

 De a putea aplica metodologia pentru a preda prevenirea în situații de urgență și siguranța în 
caz de incendii cu elevii; 

 De a dezvolta abilități pentru crearea și organizarea clubului de voluntariat „Siguranța în caz de 
dezastre naturale și siguranța împotriva incendiilor la școală” sau „Tânărul salvator” în școală ca 
activitate extracurriculară; 

 Pentru a cunoaște bine compoziția și structura programelor școlare în instruirea elevilor din în-
vățământul secundar inferior în cadrul clubului de voluntariat cu privire la măsurile preventive 
pentru reducerea riscurilor și de protecție în situații de urgență în școală; 

 De a putea găsi specificitatea metodologică inclusă în fundațiile conceptuale ale curriculumului 
clubului de voluntariat în învățământul secundar inferior pentru protecție în situații de urgență 
ca activități extracurriculare în școală; 

 De a putea specifica scopul instruirii și educării elevilor în clubul de voluntariat; 

 De a cunoaște modul de planificare (tipuri de planuri) a procesului de învățare în clubul de vo-
luntariat; 

 De a cunoaște bine categoriile didactice aplicate în instruirea măsurilor de prevenire pentru a 
reduce riscul în situații de dezastre în școală; 
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 De a putea pune în aplicare diverse opțiuni didactice și metodologice în cursurile de formare 
tehnologică în cadrul activităților de prevenție în situații de urgență cu elevii din învățământul 
secundar inferior în clubul de voluntariat; 

 De a aplica instruirea tehnologică pentru a desfășura cursuri practice periodice de instruire a 
elevilor cu privire la siguranță și protecția împotriva incendiilor și la evacuare în caz de incen-
diu, dezastru natural sau ală situație de urgență în școală; 

 De a cunoaște modul de informare a elevilor privind prevenirea în situații de urgență în școală; 

 De a cunoaște modul de pregătire și stabilire a unei organizații pentru desfășurarea situațiilor de 
urgență în cadrul concursului școlar; 

 De a ști cum să se desfășoare cursurile practice de instruire pentru a lucra cu elevii referitor la 
echipamentele de stingere a incendiilor (stingător etc.). Stingerea incendiilor în școală și utiliza-
rea corectă a echipamentelor și dispozitivelor de protecție pentru a asigura siguranța într-o situ-
ație de urgență; 

 De a acorda primul ajutor și sprijini victimele care au suferit dezastre; 

 De a cunoaște modul de desfășurare a comunicării verbale și nonverbale eficiente cu colegii și 
elevii despre prevenirea dezastrelor și a situațiilor de urgență în comunitatea școlară. 
 
VI. METODE 

 
Unitățile metodologice propuse pentru formarea unor competențe specifice stabilite în cur-

riculum sunt: 
• dezbatere; 
• caz; 
• discuție; 
• studiu; 
• rezolvarea problemelor; 
• brain storming;  
• simulare (ex.: campanii de informare); 
• supraveghere; 
• analiza conținutului. 
 
De asemenea, se recomandă folosirea resurselor și a uneltelor didactice, cum ar fi: 
• DVD, schițe, video, prezentări; 
• filme care reprezintă diverse dezbateri; 
• Postere legislative  
 
Se recomandă ca evaluarea să se desfășoare prin diferite metode, cum ar fi: 
• Grupe dedicate; 
• asigurarea unor cauze civile (informații, videouri, PowerPoint etc.); 
• simulări pentru protecție împotriva incendiului, a cutremurelor și a inundațiilor. 
 
Activitățile de evaluare pot fi efectuate individual sau în grupuri de lucru. Ca o abordare di-

dactică, folosirea grupului dedicat este un mod prin care elevii se angajează în situații autentice de 
învățare.  

 
Proiectul este o activitate personalizată care permite utilizarea gratuită a cunoștințelor într-

un nou context. Produsul finit care rezultă din proiect oferă elevului voluntar sentimentul că bene-
ficiază din ceea ce face. Astfel, acest context al studiului folosește caracteristici individuale (sex, 
cultură etc.), precum și interesele personale. 
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TEST 
PENTRU LIDERII CLUBURILOR DE VOLUNTARIAT 

 
 
1.Ce înseamnă un dezastru? 
2.Enumerați principiile fundamentale ale protecției împotriva dezastrelor. 
3.Enumerați măsurile de prevenire care trebuie luate în conformitate cu Legea referitoare la 
protecția împotriva dezastrelor. 
4.Ce măsuri sunt necesare pentru o situație de urgență declarată? 
5.Care este numărul unic în Europa pentru situații de urgență? 
6.Ce documente strategice cunoașteți referitoare la dezastre și situații de urgență? 
7.Indicați obiectivele principale ale cursurilor de formare în cazul dezastrelor și al situațiilor de 
urgență în școală. 
8.Explicați cursurile de formare în orientarea integrativă în situațiile dezastrelor în școli. 
9.Care este rolul principiilor în organizarea cursurilor de formare?  
10.Care activități școlare extracuriculare au succes și sunt o formă promițătoare de formare în 
cazul dezastrelor și al situațiilor de urgență cu elevii claselor din învățământul secundar? 
11.Indicați obiectivul principal al subiectului „Activități de prevenție în cazul dezastrelor și al si-
tuațiilor de urgență”? 
12.Care sunt metodele de formare a grupurilor aplicabile clubului de voluntariat în cazul dezas-
trelor și al situațiilor de urgență? 
13.Ce forme de educație sunt consacrate în metodologia dezastrelor și a situațiilor de urgență? 
14.Care sunt caracteristicile procesului de educare al clubului de voluntariat în cazul dezastrelor 
și al situațiilor de urgență? 
15.Ce mijloace de instruire a grupurilor cunoașteți pentru protecția împotriva dezastrelor? 
 
Numele complet: 
.................................................................................................. 
 
Instructor: ......................................................................................................... 
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IV .CURRICULUM 
pentru o formare de două zile pentru psihologi școlari și consilieri școlari 

care lucrează cu victime ale dezastrelor în comunitatea școlară 
 

Prezență: 2 zile / 16 ore  
 

I. PREZENTARE CURRICULUM 
 

Surmontarea consecințelor incidentelor critice experimentate și a situațiilor de urgență (ca-
uzate de natură sau oameni) în comunitatea școlară trebuie să includă intervenția psihologică în 
criză ca parte integrantă din grija pentru sănătatea mentală (psihologică/mentală) a elevilor. Furni-
zarea de suport psihosocial și intervenție timpurie pentru elevii aflați în situație de suferință și care 
au suferit traume psihologice (șoc, panică, stres, teamă, etc.) este necesar ca un suport oportun în 
primul minut în primele 24 orele sau până la o lună de la evenimentul critic. 

În publicațiile specializate, asistența psihologică profesională imediată și suport acordate 
victimelor prinse in extremis se acceptă utilizarea sinonimă a numelui ”Intervenție psihologică în 
criză”. Este asociată cu furnizarea de suport spiritual eficient specializat victimelor, în conformita-
te cu factorii de stres severi, stabilizarea sau întreruperea suferinței crescânde, reorganizarea ati-
tudinilor și a comportamentului individului, a emoțiilor sale și a acțiunilor într-un plan constructiv. 

Responsabilitatea primară pentru efectuarea muncii psihologice profesionale cu victime 
aparține psihologului școlar calificat sau consilierului de orientare. El trebuie să organizeze timpul și 
spațiul ca mediator între victimă (rudele sale) și organizațiile implicate în activitățile de salvare de 
urgență (reabilitare). Este important să se creeze o situație critică, psihologul sau consilierul să 
creeze atmosfera necesară de încredere pentru a stabili o comunicare interpersonală de succes și 
pentru a furniza suport eficient pentru a îmbunătăți condiţia psihologică a elevului rănit. 

Curriculum-ul s-a dezvoltat pe fundamentele teoretice și aplicate ale științei ”Psihologia”, 
în special în domeniul psihologiei aplicate - ”Psihologia sănătății” și ”Psihologia Crizei”, care selec-
tează, sistematizează și structurează conținutul pentru calificarea psihologilor școlari și a consilieri-
lor școlari în asistența psihologică de urgență acordată elevilor răniți în situaţii de urgență. 

Conceptul curriculum-ului se prezintă prin dezoltarea zonei știinţifice și cognitive ”Proteja-
rea populației de accidente, dezastre naturale și protecţia mediului” și acțiunle unităților Armatei 
Bulgare, Direcția Generală ”Securitatea Incendiilor și Protecția Populației” (GDFSPP) în alte condiții 
decât război, neconfiscate și completează sistemul de îngrijire a victimelor. Se consolidează ca o 
legătură în pregătirea psihologică a specialiștilor - psihologi școlari și consilieri școlari în asistența 
psihologică de urgență și sprijin pentru victime ale dezastrelor, accidentelor și urgențelor la școală. 

Curriculum-ul este implementat în termen de 16 ore printr-un seminar de formare de două 
zile. Fixitatea tematică a principalelor secțiuni din curriculum îndeplinește principiul de accesibili-
tate și corespunde direct cu ajutorul intervenției de urgență în comunitatea școlară. 

Obiectivul strategic al programului de formare este de a prezenta esența, semnificația și 
rolul ajutorului psihologic de urgență, de a influența și sprijini copiii și elevii prinși în criză sau de-
zastru în mediul școlar și consecința experienţei. 

Principalul obiectiv al curriculum-ului este de a specifica obiectivele formării, de a eviden-
ția conținutul educațional și de a construi tabloul științific și obiectiv parțial al formării profesionale 
și calificarea psihologilor școlari și a consilierilor școlari prin participarea la o intervenție psihologi-
că în criză cu elevii în comunitatea școlară. 

Obiectivul final al programului educațional vizează aprofundarea și lărgirea cunoștințelor 
teoretice și practice, a competențelor, atitudinilor și experienţei profesioniștilor - psihologi școlari 
și consilieri școlari pentru furnizarea de ajutor psihologic urgent și sprijin pentru elevii prinși în si-
tuații extreme. 

Conținutul educațional tematic din curriculum este conform cu calificarea profesională și 
specializarea psihologilor școlari și a consilierilor școlari. Marea varietate de subiecte, probleme și 
activități incluse în conținutul programului, îmbunătățirea și construcția asimilate de ei prin cunoș-
tinţe psihosociale privind munca psihologică cu victimele în criză, dezastre suferite și urgențe în 
comunitatea școlară. Acest lucru permite evidenţierea mai clară a rezultatelor așteptate ale curri-
culum-ului de nivel și acoperă cerințele de bază ale secțiunilor tematice prevăzute din conținutul 
cursului. 
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II. SCOPURI ȘI OBIECTIVE DE FORMARE 

 
Natura complexă-integrativă a formării psihologilor și consilierilor școlari pe probleme de 

oferire de asistență psihologică de urgență victimelor care au suferit crize și dezastre practic recre-
ate și implementate prin obiectivele de învățare planificate. 

Scopul și semnificația obiectivelor formării pot fi explicate prin relațiile stabilite, relația 
personală, natura orientată a conținutului și dependențele fixe, prin tendințe interogative. Ele au 
determinat căile specifice de realizare a determinanților de bază din activitățile școlare pentru o 
formare de două zile pentru psihologii școlari și consilierii școlari pentru a lucra cu victime ale inci-
dentelor critice și urgențe din comunitatea școlară. 

Formarea specialiștilor are scopul primar de a construi și dobândi experiență teoretică 
propedeutică și învățare practică și formarea competenței profesionale și competența profesională 
în domeniul intervenției psihologice în criză. 

Scopurile formării în cadrul seminarului sunt: 
1. Să familiarizeze persoanele formate cu problemele legate de protecția populației de acci-

dente industriale, incendii, dezastre naturale și protecția mediului. 
2. Să clarifice nevoia de formare profesională a psihologilor școlari și a consilierilor școlari în 

furnizarea de asistență psihologică victimelor care au suferit din cauza incidentelor critice. 
3. Să încurajeze activitatea profesională personală a psihologilor școlari și a consilierilor șco-

lari în asistarea elevilor care sunt victime ale situațiilor extreme. 
Obiectivul principal al formării poate fi realizat de psihologii școlari și consilierii școlari 

prin următoarele : 
 Să reflecte ca specialiști importanța formării profesionale pentru implementarea și furnizarea 

de intervenție psihologică de urgență în comunitatea școlară.  
 Să se obișnuiască cu activitatea organismelor responsabile cu protecția populației în cazuri de 

incendii, dezastre naturale și catastrofe, precum și regulamentele însoțitoare. 
 Să clarifice originile și principiile interventiei psihologice preventive în criză cu elevii. 
 Să învețe metodologia asistenței și sprijinirii psihologice de urgență pentru victimele care au 

suferit din cauza dezastrelor sau au fost prinse în urgențe în campus. 
 Să se prezinte și să se orienteze în specificitățile practice ale comunicării psihologice cu victi-

mele în criză. 
 

III. ALOCAREA TIMPULUI PENTRU FORMARE 
 
În conformitate cu detaliile formării psihosociale planificate pentru psihologi școlari și consi-

lieri școlari pentru asistență psihologică de urgență acordată victimelor care au suferit din cauza 
dezastrelor naturale, accidentelor sau au fost prinse în urgențe în campus cu condiția participării 
lor la seminarul de două zile. 

Formarea va fi implementată în două zile x 8 ore = 16 ore 
Total: 16 ore. 
IV. Conținut educațional 
Conținutul educațional tematic din curriculum este cuprinzător, are o natură integrativă. 

Atrage atenția psihologilor școlari și a consilierilor școlari formați asupra absorbției prin participarea 
lor la seminarul de două zile, conform numelor secțiunilor tematice și mijloacelor subiectelor de 
structurare. 

Compoziția și domeniul conținutului educațional sunt determinate de orientarea fundamen-
tală științifică și cognitivă, care la rândul lor sprijină alegerea în ordine a secțiunilor și subiectelor 
tematice de formare pentru fiecare clasă.  

Secțiunile tematice sunt titluri sumarizate ale studiilor materialelor de predare și metodolo-
gic legate de absorbția cunoștințelor și competențelor în realizarea teoretică și empirică a interven-
ției psihologice în criză cu elevii - victime (și familiile lor) care sunt în situații de criză de urgență în 
campus. Fiecare secţiune tematică are un titlu fix, definit și un număr definit și specific de ore de 
formare. 

Subiectele formării sunt preluate din problemele didactice conținute în secțiunile tematice, 
care furnizează distribuirea concretă, omogenă și uniformă a conținutului educațional al seminaru-
lui. Subiectele specifică și construiesc cadrul conținutului educațional furnizat și planificat pentru 
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studiu, dar nu limitează pe cine proiectează natura deschisă și expansiunea metodică, suplimentând 
sau specificând materialul de învățare la discreția formatorului. 

 
 
 

Nr.  NUMELE SECȚIUNILOR TEMATICE 
Numărul 
de ore 

1. I. Baza teoretică a protecției populației în accidente 
industriale, dezastre naturale, urgențe și catastrofe. 

3 

2. II. Organizarea și activitatea managementului și for-
mațiunilor pentru a proteja populația (protecție civi-
lă) în caz de dezastre, incendii, accidente și familia-
rizarea cu anumite regulamente 

4 

3. III. Fundamentele intervenției psihologice în criză 2 

4. IV. Intervenție psihologică preventivă în criză cu ele-
vii. 

3 

5. V. Asistența și suport de urgență pentru victimele ca-
re au suferit din cauza dezastrelor sau au fost prinși 
în urgențe excepționale în campus. 

2 

6. VI. Comunicare psihologică cu victimele în criză. 2 

7. Total ore: 16 

 
I. Baza teoretică a protecției populației în accidente industriale, dezastre naturale, urgențe 

și catastrofe. 
Secțiunea tematică acoperă familiarizarea psihologilor școlari și a consilierilor școlari cu ba-

za teoretică a protecției populației în accidente industriale, dezastre naturale, urgențe și catastro-
fe. Subiectele educaționale oferă elevilor cunoștințele teoretice de bază privind: protecția împotri-
va incendiilor în școli; caracteristica dezastrelor naturale elementare; terorism ca o cauzp a unei 
situații de urgență; accidente și moduri de protecție a mediului. Subiectele specifică și construiesc 
cadrul conținutului educațional furnizat și planificat pentru studiu în această secțiune tematică. 

 
II. Organizarea și activitatea managementului și formațiunilor pentru a proteja populația 

(protecție civilă) în caz de dezastre, incendii, accidente și familiarizarea cu anumite regulamente 
Secțiunea tematică clarifică problemele legate de organizarea și funcționarea controalelor și 

formațiunilor de protecție civilă în caz de dezastre și catastrofe. Tema educațională se concentrea-
ză pe: introducerea în atributiile de bază și autoritățile conducerii Direcției Generale ” Securitatea 
Incendiilor și Protecția Populației” - GDFSPP; formațiuni pentru realizarea de activități de salvare și 
salvare de urgență și restaurare; declararea unei urgențe; semnale de avertizare timpurii și averti-
zarea populației din Republica Bulgaria; acordarea de asistenţă și suport psihologic de salvare și 
concomitent urgent victimelor; nevoia de organizare și efectuare a muncii preventive cu psihologi 
școlari și consilieri școlari - mediatori între nevoile victimelor și organizații în furnizarea de asisten-
ță și suport victimelor din școli. De asemenea, teme pentru introducerea în legislaţia / regulamen-
tele privind protecția populațeii de accidente, dezastre naturale, urgențe și catastrofe. Astfel de 
documente sunt: O strategie pentru reducerea dezastrelor - 2014-2020 .; Programul Național pentru 
Protecția Dezastrelor -2014-2018; modificare Legea privind Protecția Dezastrelor. SG. 80 din 
14.10.2011 .; Ordonanța Nr. 8121z-647 din 01.10.2014. reguli și standarde pentru securitatea incen-
diilor în operarea facilităților, SG. 89 din 28.10.2014g .; Ordonanța municipală pentru acțiune în caz 
de dezastre, accidente și catastrofe în municipiu; Planul de realizare a evacuării și deconcentrării 
dezastrului în municipiu; Instruirea privind cerințele de siguranță de educație, formare și angajare 
în sistemul educațional public, ДВ, бр. 61 от 1996г.; SG. 61 din 1996.; Instruirea nr.2 din 05. 07. 
2004. pregătirea și formarea copiilor, predarea, personal administrativ și suport în grădinițe pentru 
comportamentul sigur în dezastre, accidente și incendii; Ordinul nr. RD 09-184 / 01.02.2007g. pri-
vind cerințele pentru educație, formare și angajare sigure în sistemul public de educație n legătură 
cu nevoia pentru notificarea în timp a incidentelor cu elevii și profesorii, accidente, defecțiuni și 
accidente; Regulamente Școlare pentru a asigura educație, formare și muncă sigure; Planul de acți-
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une al școlii, urgențe și incendii în baza Art. 36 din Legea privind Protecția Dezastrelor. Conţinutul 
subiectului include munca practică cu documente legale. 

 
III. Fundamentele intervenției psihologice în criză 

Conținutul educațional din această tematică oferă suport formării teoretice a psihologilor 
școlari și a consilierilor școlari în furnizarea de asistență și suport psihologic copiilor și adolescenți-
lor care au experimentat situații de suferință la școală. Natura experienţei, ca stare mentală dure-
roasă care nu poate fi reținută și resursele psihologice ale individului sugerează (răspuns psiho-
comportamental) că atinge o situație psihologică critică. Conţinutul tematic este legat de prezenta-
rea accentelor teoretice necesare pentru a efectua intervenţia psihologică în criză cu elevii, inclusiv 
formarea teoretică și practică bună a participantului la formare, starea mentală și tehnicile de co-
municare verbală necesare pentru a articula clar suportul psihosocial acordat. Conţinutul subiecte-
lor include clarificarea: naturii, obiectivelor și a principiilor pentru ajutorul psihologic urgent și su-
portul în caz de dezastre și urgenţe în școli; consultarea privind dezvoltarea simptomelor de tulbu-
rări mentale și indivizii cu experienţă de evenimente critic, dezastre și urgențe și tulburări de stres 
post-traumatic la elevi în incidente critice. Luând în considerare exhaustivitatea problemelor studi-
ate, caracterizate și aspectul esențial se învață cunoștințe teoretice ale elevilor la curs despre for-
marea lor profesională. 

 
IV. Intervenție psihologică preventivă în criză cu elevii. 

Conţinutul educațional care este planificat pentru studiu în această parte tematică 
evdențiază oportunitățile pentru performanță ale intervenției psihologice în criză a psihologilor șco-
lari și a consilierilor școlari cu elevii. Obiectivul principal al acestei secţiuni tematice este ca elevii 
să devină mai familiarizați cu natura și procesul metodic al realizării intervenției psihologice pre-
ventive cu elevii. În procesul de formare va fi nevoie de cunoștințe și competențe practice formate 
pentru implementarea bunei formări în lucrul cu elevii pentru a oferi consiliere și suport la nevoie. 
Conţinutul educațional relevă proiectul metodic pentru: efectuarea muncii psihologice preventive 
cu copii și elevi (conform vârstei) în situaţii de urgență prin psihologi școlari și consilieri școlari; 
determinarea prevenţiei (pregătirii) să îmbunătățească stabilitatea mentală a elevilor care experi-
mentează evenimente de dezastru/criză (traumă psihologică) și familiarizarea cu abordările con-
structive și destructive de bază față de criză. Subiectele secţiunii tematice presupun o varietate de 
oportunități de predare pentru cursurile de formare periodice și formările cu elevii la școală. 

 
V. Asistența și suport de urgență pentru victimele care au suferit din cauza dezas-

trelor sau situații de urgențe excepționale în campus. 
Selecția subiectelor pentru formare în această secţiune tematică specifică practica psiholo-

gului școlar și a consilierului școlar în asistenţă și suport psihologic de urgență pentru victimele care 
au suferit un dezastru în campus. Conţinutul acoperă câteva aspecte de interacțiune profesională, 
din care două sunt de bază - cunoștințe bune despre metodologia interventiei psihologice pentru 
elevi (victime) prezentă într-o situație de criză și personalitatea profesională de asistență pentru a 
oferi ajutor individual și pentru a depăși simptomele stresului post-traumatic. Varietatea tematică 
din această parte tematică se va concentra pe prezentarea metodologiei pentru asistență psihologi-
că și suport în situatii de urgentă; analizarea modelului de management al stresului traumatic și al 
tulburărilor de stres traumatic la victimele care au suferit incidente critice; moduri de a oferi consi-
liere individuală pentru elevi în situaţii de urgenta și de dezastru pentru a depăși (scădea) în tensiu-
ne, panică, agresiune și simptome de stres post-traumatic. Numele și conținuturile subiectelor for-
mării sunt conforme cu legăturile de integrare stabilite la unitățile tematice anterioare prin care se 
poate constata măsura în care elevii înțeleg noile cunoștințe prin aplicația lor practică și au format 
diferite grupuri de competențe și experienţă pentru munca psihologică în criza în progres. 

 
VI. Comunicare psihologică cu victimele în criză. 

Secțiunea tematică combină problemele de conținut educațional complet legate de utiliza-
rea tehnicilor și competențelor de comunicare verbală și non-verbală în munca psihologilor și consi-
lierilor cu victimele în criză. Posesia de competențe de comunicare verbale conștiente și o bună 
judecată a situației comunicative a ajutoarelor (cum ar fi aspectul de nișă al comunicării) pentru a 
oferi suport psihologic și împărtășirea experiențelor devin vitale în interacțiunea cu oamenii aflați 
în suferință. Subiectele selectate se concentrează pe practicile de comunicare bune și de succes în 
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stabilirea unui dialog în comunicarea cu elevii care experimentează panică, stres, teamă sau reacție 
circulară (contagiune emoțională reciprocă). O axă tematică importantă este stabilirea parametrilor 
psihologici ai comunicării ”psiholog și victime ale dezastrelor” la școală. Fiecare situație extremă la 
școală necesită și impune din primul minut în primele 24 de ore sau mai târziu de o lună de la eve-
nimentul critic ca specialistul să ia o poziție profesională adecvată și să aibă contact comunicativ 
imediat pentru a realiza intervenţia psihologică în criză cu victima. Comunicarea cu rudele victimei 
care a suferit un dezastru în campus generează aplicarea inevitabilă a abordării comunicative în 
munca psihologică a specialistului. Conţinutul subiectelor în această parte tematică sprijină specia-
listul în îmbunătățirea abilităților și competențelor de comunicare și aplicate oral profesional 
printr-un schimb eficient de informaţii și ajutor psihologic într-o situație de criză. 

 
V. REZULTATE PRECONIZATE ALE FORMĂRII 

 Să utilizeze adecvat terminologia socio-psihologică în realizarea intervenţiei psihologice în criză. 

 Să extindă și să îmbunătățească cunoștințele științifice și aptitudinile în intervenția psihologică 
în criză. 

 Să lucreze și să utilizeze literatura științifică și metodologică de specialitate. 

 Să descrie diferitele tipuri de dezastre pe care elevii le pot suferii în situații critice. 

 Să cunoască regulamentele de bază privind protecția populației în situaţii de urgentă. 

 Să caracterizeze organizarea și funcţionarea formațiunilor de protecție civilă responsabile cu 
prevenţia și îndepărtarea consecințelor dezastrelor. 

 Să specifice natura, scopurile și principiile pentru realizarea intervenţiei psihologice în criză. 

 Să reflecte nevoia de o intervenţie psihologică preventivă în criză. 

 Să cunoască modul în care să realizeze intervenţia psihologică cu elevii. 

 Să cunoască modul în care să aplice practic tipurile de bază ale abordărilor psihologice construc-
tive. 

 Să poată oferi asistenţă și suport de urgență pentru victimele care au suferit din cauza dezastre-
lor și urgențelor din campus. 

 Să știe cum să aplice practic metoda pentru ajutor și suport psihologic în situaţii de urgenţă cu 
elevii. 

 Să implementeze modelul de management al stresului traumatic și al tulburărilor de stres trau-
matic la victimele care au suferit incidente critice. 

 Să ofere consiliere individuală după dezastru și situaţiile de urgenţă pentru a depăși (diminua) 
stresul, panica, tensiunea, teama și așa mai departe. 

 Să știe cum să aibă o comunicare psihologică verbală și non-verbală eficientă cu victimele în 
criză, care au suferit dezastre și urgențe în comunitatea școlară. 
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V.PROGRAMA ȘI ORIENTĂRI METODOLOGICE 
pentru formarea voluntarilor în caz de dezastre și accidente 

(activități extracurriculare la școală) 
 
Ore: 34 săptămâni școlare/ 70 ore școlare 

 
І. PREZENTARE GENERALĂ A PROGRAMEI 
 

Catastrofele au loc în mod neașteptat. Oricine poate fi în primejdie și fiecare zonă poate fi 
afectată de furtună, cutremure, inundații, vânturi puternice și zăpadă sau altă situație de dezastru. 
Dezastrele pot fi cauzate de natură sau de activitatea umană ale cărei efecte au un impact negativ 
și advers asupra populației, care necesită pregătire și prevenire pentru a reduce riscul de dezastre 
și de a crește capacitatea elevilor de a proteja și de a gestiona riscul de dezastre în școală. 

Organizarea clubului (echipei) de voluntariat, pentru a preveni și a face față situațiilor de 
urgență în școli, precum și participarea elevilor de la ciclul secundar inferior ca voluntari, are un 
efect educațional puternic asupra personalității adolescenților. 

Voluntariatul ca fenomen social, ocupă un loc tot mai important în societate, cu toate că în 
țara noastră, practica școlară în ceea ce privește domeniul educației adolescenților cu privire la 
comportamentul în condiții de siguranță și protejarea populației de dezastre, incendii și accidente 
este încă nepopulară. Voluntariatul este un caz personal, se asumă în mod voluntar, din proprie 
inițiativă și voință și gratuit. Este o expresie a dorinței personale de a ajuta, de a contribui la un 
sprijin adecvat și de a fi solidar cu suferința oamenilor prinși în dificultate și probleme într-o situa-
ție de urgență care amenință viața și sănătatea. Participarea elevilor voluntari la această inițiativă 
a școlii îi învață responsabilitatea, datoria și preocuparea pentru viața altora sau pentru societate. 

Obiectivul principal al subiectului este cuprinzător – din punct de vedere științific și aplicat - 
de a elucida originea, esența, scopul și mijloacele de protecție și de auto-apărare a populației în 
caz de dezastre, incendii și situații de urgență. Accentele programei sunt plasate pe: protecția în 
vremuri de dezastre naturale, accidente chimice, atac terorist, siguranța elevilor împotriva incendi-
ilor și acordarea primului ajutor. 

În acest sens, disciplina reflectă politica Comisiei Europene pentru prevenirea și protejarea 
populației împotriva dezastrelor și strategia internațională pentru reducerea riscului de dezastre; 
Legea privind protecția în caz de catastrofe, Supl. SG. 39 din 20. 05. 2011.; Strategia de reducere a 
riscului de dezastre - perioada 2014-2020.; Programul Național de Protecție în Caz de Catastrofe 
2014-2018 g.; Ordonanța № RD 09-1583 / 09.09.2009 a Ministerului Educației pentru a asigura condi-
ții sigure de creștere, formare și educare a copiilor și elevilor din grădinițe și școli și unități de învă-
țământ public și altele. 

Participarea elevilor la clubul de voluntariat contribuie la pregătirea acestora pentru preve-
nirea și comportamentul și acțiunile adecvate în timpul unei situații de dezastru. Cursul este ele-
mentar, conținând cunoștințe importante și esențiale despre fenomene naturale elementare, dezas-
tre și catastrofe provocate de om. 

Formarea și educarea elevilor în școală se poate construi în formare suplimentară prin par-
ticiparea acestora la diferite forme de educație informale de grup (activități extra-curriculare). 
Școala suplimentară de formare include o varietate de activități de învățare care sunt în concordan-
ță cu dorința, inițiativa și interesele educaționale ale elevilor. Aceasta este implementată și dezvol-
tată conform disciplinelor generale studiate în activitățile practice și aplicate sau științifice școlare. 

Acest curriculum constă în formarea în caz de catastrofe și situații de urgență, în formarea 
suplimentară (activitate extrașcolară) a elevilor din învățământul secundar inferior /clasele VI-VII / 
și participarea lor la clubul de voluntariat. 

Curriculum-ul justifică concentrarea învățământ și fundație didactic pentru formare profesi-
onală, educația și formarea elevilor din învățământul secundar inferior cu privire la activitățile de 
prevenire și de protecție în caz de dezastre, accidente, incendii și de urgență la școală. Acesta se 
adresează în primul rând profesorilor și responsabilitatea pe care aceștia sunt obligați să o ia pentru 
organizarea, executarea și punerea în aplicare a activităților educaționale și practice cu elevii pen-
tru situații de protecție în caz de dezastre și de urgență (în natură, școală, acasă și așa mai depar-
te). 
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Curriculum-ul a fost dezvoltat pe fundamentele teoretice ale cursului "Protejarea populației 
de dezastre, accidente și catastrofe", din care a fost selectat, sistematizat și structurat conținutul 
educațional. Conceptul curriculum-ului susține în dezvoltarea sa relația ulterioară cu alte discipline, 
care discută aceste probleme și consolidarea acestei legături în pregătirea elevilor pentru dezastre 
între școala primară și învățământul liceal. 

Obiectivul principal al curriculum-ului este de a specifica scopul formării elevilor prin par-
ticiparea clubul de voluntariat în prevenirea în situații de urgență, de a sublinia contururile de bază 
ale conținutului educațional, de a crea cultura educării elevilor în comportament sigur și de a forma 
abilități practice și experiență în protecția în caz de dezastre. 

Obiectivul strategic stabilit în cadrul Programului pentru școală, este asociat cu prevenirea, 
supraviețuirea, combaterea și depășirea consecințelor de a ajunge în situații cumplite, care catali-
zează conservarea și protecția vieții și sănătății elevilor din etapa secundară a educației. 

Ultimul scop al curriculum-ului este extinderea înțelegerii de către elevi a naturii și a di-
mensiunilor dezastrelor, fiind un subiect de actualitate a timpurilor moderne, formarea deprinderi-
lor practice de protecție a vieții și sănătății, protecție a populației în caz de dezastre și situații ex-
treme, pregătirea elevilor din clasele VI-VIII prin participarea lor la clubul de voluntariat. 

Acest curriculum abordează problemele care au o importanță publică excepțională și un an-
gajament special pentru păstrarea, protejarea și salvarea oamenilor în situații de urgență. 

Problemele educaționale nu se concentrează doar pe caracterul lor pur cognitiv, deși cunoș-
tințele aprofundate necesită o competență teoretică de necontestat. Acestea acoperă o serie de 
probleme cu perspective educaționale clar definite. Programul are un mesaj social constructiv - 
aplicat foarte important și dimensiune practică pentru adolescenți. 

Conținutul educațional sistematic al programei este în concordanță cu oportunitățile de vâr-
stă și potențialii elevi despre percepție și înțelegere a materialului în vârstă școlară secundară infe-
rioară. 

Conținutul educațional rafinat este, fără îndoială, necesar și imperativ deoarece extinde ori-
zonturile cognitive ale elevilor. Acesta influențează în mod direct practica stilului lor de viață, se 
reflectă asupra experienței lor personale și pe atitudinea adusă în managementul protecției și a 
riscului de dezastre în școli. Acest lucru atemporal, psihologic, reflectă personalitatea studentului, 
activându-l și stimulându-l să participe activ la clubul de voluntariat. În acest sens, se poate vedea 
într-un nou mod legătura cu temele familiare ale realității contemporane, pot fi ridicate noi între-
bări despre studiu și stabili noi probleme practice actuale pentru dezbateri și discuții privind prote-
jarea populației de dezastre. 

Tematica fixă a secțiunilor principale din programă este în conformitate cu principiile de co-
relare didactică (principiul corelării educației cu viața) și accesibilitate, direct legată de experiența 
de învățare formată practic a elevilor. Varietatea largă de subiecte, probleme și activități includ în 
conținutul educațional al programului, actualizarea și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor și 
experienței elevilor pentru a reduce riscul de dezastre, accidente și acte de terorism, precum și 
acordarea primului ajutor. Acest lucru permite evidențierea mai clară a rezultatelor așteptate la 
nivel de curriculum. 

O caracteristică specială a instruirii este faptul că, pe baza vizibilității și vizualizării și a di-
verselor activități practice de lucru spre o imagine obiectivă a sensului pregătirii și punerii în aplica-
re a prevenirii dezastrelor în școală. Expoziția materialului se bazează pe principii didactice de ba-
ză: calitate științifică, accesibilitate, focus, convoluție făcând legătura  teoriei cu practica. 

Formarea în domeniul protecției comportamentului în condiții de siguranță și pentru a redu-
ce riscul de dezastre, accidente și acte de terorism, precum și acordarea primului ajutor trebuie să 
aibă loc în sala de antrenament dotată cu materiale didactice necesare și practica de a realiza site-
ul special construit (fix sau mobil), mijloacele tehnice de vizualizare și reproducerea de situații de 
urgență reale. 

Evaluarea realizărilor elevilor în acest curs se realizează prin diverse forme de verificare. În 
procesul de formare pe parcursul anului școlar,  examenul oral este dominant, care poate fi aplicat 
în orice parte a cursului. Instruirea poate utilizași aplica ca verificare și examinarea practică a ele-
vilor, prin care se poate stabili în ce măsură sunt formate diferite grupuri de competențe, experien-
ța și înțelegerea noilor cunoștințe prin aplicarea practică a acestora. 
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ІІ. OBIECTIVE ȘI OBIECTIVELE FORMARII 
 

Natura complexă-integratoare a conținutului cursului, prin activitatea educativă în curs de 
desfășurare în cadrul educațional în inițiative voluntare, în situații de dezastru, practic, recreează 
și pune în aplicare prin obiectivele de învățare planificate. 
 

Scopul și sensul obiectivelor formării planificate pentru activitatea pedagogică cu elevii pot 
fi explicate prin natura orientată spre relație a conținutului educațional, precum și legăturile și de-
pendențele, prin tendințele integratoare. Acestea stabilesc modalitățile specifice de realizare a 
factorilor determinanți de bază în activitățile educaționale și cognitive, educaționale și practice. 

Instruirea elevilor în clubul de voluntariat școlar privind obiectivul principal de gestionare a 
dezastrelor este dezvoltarea și achiziționarea experienței propedeutice, practice, de învățare și de 
competență pentru protecție în caz de catastrofe și situații de urgență. Creșterea gradului de con-
știentizare generală a vulnerabilității persoanelor prinse în probleme cauzate de catastrofe natura-
le, incendii, terorism, accidente etc. 

Opțiunile practice pentru atingerea obiectivelor de formare și a rezultatelor așteptate, care 
vor fi puse în aplicare în procesul de învățare sunt în întregime subordonate obiectivului principal 
consacrat în curriculum. 

 
Scopuri de formare acoperite de cursuri sunt: 
• formarea cunoștințelor inițiale privind diferitele tipuri de situații de urgență contempora-

ne; 
• încurajarea activității de voluntariat a elevilor în domeniul protecției populației în caz de 

dezastre; 
• clarificarea necesității efectuării pregătirii și prevenirii pentru reducerea riscului de dezas-

tre; 
• utilizarea abilităților practice de diferite tipuri în efectuarea operațiunilor de auto-

protecție și salvare în caz de dezastre; 
• achiziționarea de rezistență la stres psihologic și de pregătire pentru un comportament 

adecvat care se încadrează în situații și acțiuni în condiții extreme periculoase; 
• creșterea capacității elevilor de a proteja și de a gestiona riscurile în caz de dezastru la 

școală. 
 

Obiectivul principal al instruirii se poate realiza prin punerea în aplicare a următoarelor sar-
cini: 

- să reflecte asupra semnificației și a forma o atitudine responsabilă în desfășurarea activită-
ților de prevenire a dezastrelor pentru siguranța personală la școală; 

- să dobândească cunoștințe și abilități de a recunoaște situațiile de urgență periculoase de 
bază; 

- să afle originile, principiile și regulile de comportament în condiții de siguranță și efectua-
rea activităților de protecție și de salvare eficiente în caz de dezastre; 

- să formeze aptitudinile și competențele organizatorice pentru protecția în caz de dezastre 
și de asistență în caz de pericol; 

- sa știe cum să facă uz de echipamentul de protecție în situații de urgență; 
- să încerce să protejeze viața și sănătatea și a altora, în situații de urgență; 
- să ofere primul ajutor victimelor; 
- să cunoască îndatoririle și responsabilitățile persoanelor care efectuează activități de sal-

vare profesională de bază în caz de dezastre; 
 
ІІІ. REPARTIZAREA TIMPULUI 
 
În educația școlară a elevilor documentul legal care asigură stabilitatea educațională în țară 

și determină structura conținutului, distribuirea timpului școlar pentru a ajunge la orele de învăță-
mânt minime, etapele și nivelurile și tipurile de formare și discipline este Legea cu privire la pre-
școlari și școlarizarea. 
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Formarea pentru protecție în situații de urgență a elevilor din clasele VI-VII poate fi realizată 
în funcție de tipul de formare suplimentară școlară: ca o formă de grup de educație (activități ex-
trașcolare la școală).. 

 

Pegătirea 
școlară: 

Pegătire suplimentară 
(activități extrașcoalre) 

Formă de 
organizare: 

Formă de grup de educație școlară (Clubul voluntarilor) 

Timp de 
formare: Un an școlar 

 
Curriculum-ul este pus în aplicare pe parcursul a 34 de săptămâni de cursuri, 70 de ore în fi-

ecare an și implică oportunități pentru diverse activități educaționale și practice educaționale care 
pot fi dezvoltate în continuare în următorul nivel educațional. 

Repartizarea timpului de predare pentru fiecare termen conform etapelor de pregătire, 
clasa și vârsta elevilor se realizează: 

➣ Activități extrașcolare: 

Clasele VI - VII - 34 de săptămâni de școală х 2 ore pe săptămână = 68/70 total  ore. 
Semestrul I : 18 săptămâni de școală х 2 ore pe săptămână = 36 total ore. 
Semestrul II: 16 săptămâni de școală х 2 ore pe săptămână = 34 (32 + 2) total ore. 
Total: 70 ore. 

 
ІV. CONȚINUT EDUCATIV 
 
Programele, curriculumul sistematic, au un caracter complex, integrator și atrag atenția pro-

fesorului asupra denumirilor secțiunilor tematice și modalităților de structurare a temelor de forma-
re pe parcursul anului școlar. 

Secțiunile tematice sunt rezumate ca denumirile materialelor de studiu de predare și meto-
dologic legate de dobândirea cunoștințelor și abilităților elevilor ca rezultat-cheie al rezultatelor 
educației în situații de urgență în învățământul secundar inferior. Fiecare secțiune tematică are un 
titlu fix, definit și număr de ore de formare specificat. Conținutul educațional este organizat în opt 
secțiuni tematice, iar formarea se încheie cu un exercițiu practic pentru a evacua clădirilor și de 
student la dezastre. 

Subiectele instruirii au fost extrase din problematicile didactice din secțiunile tematice, care 
asigură o distribuție egală armonioasă și concretă a conținutului educațional pentru anul universi-
tar. Denumirea temelor de formare și de conținut educațional este în concordanță cu legăturile de 
integrare cu alte discipline și tendințele actuale în domeniul educației. Subiectele specifică și con-
struiesc cadrul conținutului educațional oferit și planificat pentru a studia, dar fără a se limita la 
acesta, proiectând natura deschisă și extinderea metodică, completarea sau specificarea materialu-
lui de învățare fiind la latitudinea profesorului. 

Planificarea educațională sau pregătire preliminară a profesorului pentru lecție este legată 
de punerea în practică a procesului de învățare și luarea în considerare a rezultatelor scontate, care 
asigură optimalitate eficientă în activitatea pedagogică a profesorului. Profesorul specifică numărul 
de ore de predare pentru fiecare subiect de studiu, în funcție de tipologia disciplinei de învățământ 
în domeniul distribuției tematice (planul tematic) anual în funcție de numărul de ore anual, volumul 
de muncă în curriculum și în conformitate cu programa școlară. 

 

№ 
DENUMIREA SECTIUNILOR TEMATICE 
 

ORE 

1. І. DEZASTRE NATURALE SI RASPUNSUL LA SITUATII EXTREME 20 

2. 
ІІ. ACCIDENTE INDUSTRIALE, CHIMICE, RADIOACTIVE SI BIOLOGICE 
CONTAMINANTE 

4 

3. 
ІІІ. PREVENIREA PENTRU PROTECTIA SI AUTO-APARAREA IN CAZ 
DE ACTE DE TERORISM 

5 
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4. ІV.  SIGURANTA IN CAZ DE INCENDIU 10 

5. V. ECHIPAMENT DE PROTECTIE, SEMNALIZARE SI EVACUARE 10 

6. VІ. PREGATIRE PRACTICA PENTRU EVACUARE 4 

7. VІІ. PRIMUL AJUTOR 13 

8. VІІІ. COMPETITIA ELEVILOR 4 

9. Număr ore 70 

 
 

І. DEZASTRE NATURALE SI RASPUNSUL LA SITUATII EXTREME 
Este prima secțiune tematică a conținutului educațional. Unul dintre principalele obiective 

ale acestei secțiuni tematice este de a familiariza studenții cu natura profundă a dezastrelor natu-
rale și de a-și îmbogăți cunoștințele despre comportamentul și aptitudinile pentru a răspunde în 
condiții de siguranță situațiilor de criză. O atenție deosebită este acordată elaborării unui plan fa-
milial și completării kitului familial pentru un răspuns în caz de dezastre. Elevii se familiarizează cu 
specificul activității anumitor profesii care urmează să fie incluse în activitățile de salvare a per-
soanelor aflate în dificultate. Această secțiune cuprinde următoarele subiecte: 

1. CARACTERIZAREA EVENIMENTELOR NATURALE, CUM AR FI CATASTROFELE. 
2. MĂSURI DE PREVENIRE ADECVATE PENTRU VANT PUTERNIC (URAGAN), TROMBĂ, TORNADA. 
3. COMPORTAMENTUL IN SIGURANTA IN CAZ DE FURTUNA, TRĂSNET, FULGERĂRI - CLĂDIRE, 

NATURĂ, VEHICUL. 
4. MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU A DEPĂȘI PERICOLELE ÎN VISCOLE  
5. PROFESIE - SALVAMONTISTI. 
6. FORTA CUTREMURELOR SI PAGUBELE CONEXE. 
7. MĂSURI PENTRU CONDUITA DE SIGURANTA SI AUTOAPĂRARE ÎNAINTE DE CUTREMUR. 
8. CONDUITA DE SIGURANTA ȘI RĂSPUNSUL ADECVAT LA CUTREMUR ȘI DUPĂ CUTREMUR. 
9. ECHIPELE DE SALVARE LA DG "SIGURANȚA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIE A POPU-

LAȚIEI" - GDFSPP. 
10. PRIMEJDII REALE CARE PROVOACA INUNDATII. REGUI DE COMPORTAMENT  
11. ACȚIUNI PENTRU SALVAREA DE LA INEC 
12. PROFESIE- SALVAMAR 
13. CE AR TREBUI SĂ ȘTIȚI ATUNCI CÂND SE ATIVEAZA ALUNECĂRILE DE TEREN. 
14. CATASTROFE RUTIERE DE TIPUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ. 
15. RĂSPUNS ADECVAT ȘI ASISTENȚĂ ÎN CAZ DE ACCIDENT DE MAȘINĂ. 
16. ACTIUNILE SI CONDUITA DE SIGURANTA IN CZ DE ACCIDENT DE AUTOBUZ. 
17. CARTOGRAFIEREA CATASTROFELE NATURALE PROBABILE ÎN REGIUNE. 
18. PREGĂTIREA DEZASTRULUI PENTRU STABILIREA LOCULUI CEL MAI SIGUR DIN CASA. 
19. FINALIZAREA PLANULUI DE FAMILIE PENTRU RĂSPUNSUL LA DEZASTRE. DEPOZITAREA APEI 

ȘI A ALIMENTELOR. 
20. KITUL FAMILIAL PENTRU RĂSPUNS LA DEZASTRE. RUCSACUL DE URGENTA 
 
ІІ. ACCIDENTELE INDUSTRIALE, CHIMICE, RADIOACTIVE ȘI BIOLOGICE CONTAMINANTE re-

prezintă a doua secțiune tematică. Sistematizarea temelor de formare se realizează în conformitate 
cu obiectivele formării și numele secțiunii tematice. Subiectele afișate legate de familiarizarea ele-
vilor cu anumite tipuri de accidente industriale și au un efect izbitor în contaminarea chimică, radi-
oactivă și biologică (infecție). Fiecare subiect este interconectat cu studierea comportamentului și 
a acțiunilor la un semnal de primejdie și modul de organizare în apărarea populației. Subiecte din 
această secțiune includ următorul conținut de învățare: 

1. TIPURI DE ACCIDENTE INDUSTRIALE. 
2. POLUARE CHIMICA - SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE. COMPORTAMENT LA SEMNAL DE 

PERICOL DE POLUARE CHIMICA (INFECTIE). 
3. POLUAREA RADIOACTIVĂ (INFECTIE). COMPORTAMENT ȘI ACȚIUNE LA SEMNAL DE CONTAMI-

NARE RADIOACTIVA. 
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4. CAUZE ȘI CONTAMINARE ORGANICA (BACTERIOLOGICĂ). COMPORTAMENTUL LA SEMNAL DE 
CONTAMINARE BIOLOGICA. 

 
ІІІ. PREVENIREA PENTRU PROTECȚIA ȘI AUTOAPARAREA ÎN ACTE DE TERORISM este urmă-

torul nume de secțiune tematică care formează competențe în domeniul prevenirii și auto-
protecției într-un act terorist. Acest subiect este extrem de relevant în lumea de astăzi. Terorismul 
este un fenomen social periculos, cu caracter criminogen și desfășoară activități violente împotriva 
civililor, conduse de diferite motive. Tema include un studiu privind tipul de terorism și modul de 
comportament și a reacțiilor victimelor într-o astfel de situație cumplită. Subiectele principale 
sunt:  

1. PREVENIREA TERORISMULUI - VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA PERSOANELOR. 
2. TERORISM CHIMIC, NUCLEAR ȘI BIOLOGIC 
3. AMENINȚAREA CU BOMBE SI BOMBARDAMENTELE TERORISTE  
4. LUAREA DE OSTATECI ȘI RAPIREA. COMPORTAMENT ȘI EFECTE ASUPRA VICTIMELOR   
5. FORME DE PROTECȚIE A POPULAȚIEI ȘI AUTOAPARAREA ÎN ACTELE DE TERORISM. 
 
ІV. SIGURANTA IN CAZ DE INCENDIU este secțiunea tematică prin care elevii îmbogățesc pre-

gătirea teoretică și practică în domeniul siguranței în caz de incendiu. Studiul include următoarele 
teme: incendiu în clădiri - metode și tehnici de lucru cu stingerea inițială și comportamentul și norme-
le de auto-apărare. În acest sens, secțiunea conținutului educațional are caracter integrant, deoarece 
menține legătura între abilități, cunoștințe de prevenire a incendiilor de siguranță predate, compe-
tențe, acțiuni de prevenire și de evacuare în caz de incendiu. Subiectul este specificat pe: 

1. INCENDIU. ARDERE ȘI APRINDERE. 
2. CLASIFICAREA CAUZELOR ȘI SURSELOR DE INCENDIU. 
3. MODALITATI DE COMBATERE A CONSECINȚELOR INCENDIILOR FORESTIERE SAU IN CLADIRI 
4. INCENDIUL PROVOCAT DE SUBSTANȚE ȘI MATERIALE PRICULOASE. LICHIDE ȘI OBIECTELE IN-

FLAMABILE DIN VIAȚA COTIDIANĂ. 
5. PROVOCAREA INCENDIULUI DIN CAUZA GESTIONARII NEGLIJENTE A SUBSTANȚELOR ȘI MA-

TERIALELOR COMBUSTIBILE. 
6. INCENDIUL IN CLADIRILE REZIDENTIALE SI PUBLICE. CONDUITA, ACȚIUNI ȘI NORME DE AU-

TOAPĂRARE. 
7. INCENDIUL IN SCOALA - NORME DE BAZĂ DE CONDUITA ȘI EVACUAREA. 
8. MIJLOACE DE STINGEREA INIȚIALĂ LA INDEMANA, MANIPULAREA ECHIPAMENTELOR DE STIN-

GERE A INCENDIULUI (TIPURI DE EXTINCTOARE, KOFPOMPA, HIDRANTI INTERNI). 
10. ADMITEREA ERORILOR IN STINGEREA INCENDIULUI. ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA INCEN-

DIULUI IN VEHICULE 
11. PROFESII - POMPIERI. 
 
V. ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE, SEMNALIZAREA ȘI EVACUAREA este secțiunea tematică, 

care cuprinde subiecte referitoare la normele de utilizare a echipamentului de protecție, a semna-
lelor de informare a populației  și evacuarea în caz de dezastre. Tematica este legată de studiul 
semnelor, marcajelor (semnelor) și a planului de acțiune pentru evacuarea clădirii într-o situație de 
urgență. În această secțiune tematică este inclusă familiarizarea și tratarea problemelor legate de 
crearea proiectelor de rețele școlare în care pot fi implicați elevii. Subiectele au fost formulate 
după cum urmează: 

1. DREPTUL DE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI PERSONAL DE PROTECȚIE (FESE TIFON, MASTI 
PENTRU COPII, SEMIMASTI, APARATE DE RESPIRATIE, TIPURI DE ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE). 

2. SOLUTII (INDIVIDUALE, COLECTIVE, SIGILAREA CLĂDIRILOR) IN CAZ DE ACCIDENTE. 
3. AUTOUTILITARE PENTRU SPECIALIȘTI DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRILOR CHIMICE, 

RADIOACTIVE ȘI BIOLOGICE. VEHICULE DE SALVARE DE URGENTA OFFROAD "ROVER Defender 130-D". 
4. ALERTAREA PENTRU INFORMAREA POPULAȚIEI ÎN ALTE DEZASTRE. 
5. NUMĂRUL UNIC DE URGENȚĂ EUROPEAN. APEL TEL. 112 (pentru incendii). 
6. CUNOAȘTEREA INDICATIILOR (PLAN, RUTE TRAFIC, SEMNALE, SEMNE, MARCAJE DE ELIMINA-

RE A CONSTRUCȚIILOR) ȘI Localizarea dispozitivelor de stingere a incendiului în școală (SISTEM DE 
ALARMĂ FUM). 

7. PLAN DE ACȚIUNE ȘI CITIREA SCHEMEI PENTRU EVACUAREA SCOLII IN CAZ DE INCENDIU. 
8. PROFESIA  ASISTENTILOR IN SITUATII DE DEZASTRU. 



 
 

 

 

35 
 

9. PREGĂTIREA PENTRU CREAREA PROIECTELOR DE REȚEA ȘCOLARA. 
10. PRACTICI ÎN REALIZAREA PROIECTELOR DE RETEA ȘCOLARA. 
 
VІ. PREGATIREA PRACTICA PENTRU EVACUARE este următoarea secțiune tematică care 

combină problemele educaționale cu conținut integral legate de tehnologia de formare într-un 
exercițiu practic pentru evacuare. Temele activităților școlare ale studenților se concentrează asu-
pra comportamentului la evacuarea clădirii scolii, implementat ca o instruire practică de către pro-
fesori. De asemenea, sunt legate de descoperirea atitudinii psihologice, a comportamentului și res-
ponsabilității fiecărui elev în prevenirea crizelor, protecție și de auto-apărare în caz de dezastru la 
școală. Orientarea practică a temelor de formare se concentrează pe: 

1. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI PENTRU EVACUAREA CLĂDIRII IN CAZ DE DEZASTRU. INSTRUIREA ELE-
VILOR - "ASISTENȚI IN SECURITATE". 

2. COERENTA GESTIONARII ȘI EXERCIȚIU PRACTIC PENTRU EVACUAREA DIN CLADIREA ȘCOLII 
(într-un incendiu, inundație sau cutremur). 

3. PREGĂTIREA ȘI EXERCIȚIU PRACTIC PENTRU ACȚIUNI ÎN CONTAMINARILE CHIMICE, BIOLOGI-
CE ȘI RADIOACTIVE. 

4. PREGĂTIREA ȘI EXERCITIU PRACTIC CARE CONȚINE EVACUAREA IN CAZ DE ACT TERORIST ȘI 
DE FORMARE PENTRU ADUNAREA IN INTERIOR ȘI IESIREA ÎN SIGURANȚĂ DIN PUNCTUL DE ADUNARE 
(EXTERIOR). 

 
VІІ. PRIMUL AJUTOR este secțiunea tematică în care selectarea temelor de educație în cur-

riculum-ul este relevantă pentru practica contemporană de oferire a primului ajutor victimelor. 
Conținutul subiectelor include problemele asociate cu diferite tipuri de leziuni, reguli și modalități 
de acordare eficientă a primului ajutor pentru prejudiciile aduse sănătății oamenilor. Aspectele 
tematice sunt foarte relevante. Predarea măsurilor de salvare a vieții p care orice persoană le poa-
te efectua. Formarea cunoștințelor și abilităților practice necesare în situația dificilă de a menține 
un comportament adecvat și de aplicare a ceea ce au învățat, în scopul de a ajuta victimele. Sub-
iectele de studiu clarifică: 

1. NECESITATEA DE A OFERI PRIMUL AJUTOR VICTIMEI. 
2. KITUL ȘI REGULI PENTRU PRIMUL AJUTOR. 
3. TIPURI DE RĂNI ȘI TEHNICI DE BANDAJARE 
5. TIPURI DE SANGERARE ȘI TEHNICI PENTRU APLICAREA BANDAJULUI HEMOSTATIC TEMPO-

RAR. 
6. PRIMUL AJUTOR ÎN AFECTIUNILE ARTICULATIILOR ȘI OASELOR - ENTORSE, DISLOCAȚII ȘI 

FRACTURI. 
7. TEHNICI PENTRU IMOBILIZAREA MEMBRELOR 
8. TEHNICI DE PREVENIRE A HIPOTERMIEI SI INGHETARII CORPULUI. 
9. TIPURI DE ARSURI, AGENȚII DETERMINANTI SI FURNIZAREA ASISTENTEI . 
10. IDENTIFICAREA SPECIILOR ȘI A SEMNALELOR DE OTRĂVIRE și FUNRIZAREA ASISTENTEI 

ADECVATE. 
11. AJUTAREA VICTIMELOR INCONSTIENTE. RESPIRAȚIA ARTIFICIALA SI MASAJ CARDIAC. 
12. PRIMUL AJUTOR IN ACCIDENTE RUTIERE. 
13. TIPURI DE MANIPULARE ȘI TRANSPORT AL VICTIMEI. 
14. PROFESIE - PARAMEDIC ȘI MEDIC. 
 
VІІІ. COMPETITIA este ultima secțiune tematică, reunind mai multe teme care dezvăluie 

formarea tehnică  pentru pregătirea și desfășurarea competiției naționale a elevilor privind cazurile 
de dezastru. Gama tematică presupune diferite oportunități pentru profesori de a demonstra măies-
tria metodică în procesul de învățare a elevilor care au participat la curs. Pe de altă parte, subiecții 
ghidează elevii la dezvăluirea dorinței, subliniind motivele și înțelegerea dificultăților care se prefi-
gurează în pregătirea și desfășurarea evenimentului și performanța de succes a echipei. Subiectele 
sunt grupate: 

1. SELECȚIA PARTICIPANȚILOR ȘI INTRODUCEREA TERMENULUI DE COMPETITIE. 
2. PREGĂTIREA  PRELIMINARA PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS. 
3. EXERCITAREA PRACTICĂ A DIFERITELO ACTIVITĂȚI ȘI ACȚIUNI ÎN CAZ DE DEZASTRU DESCRI-

SE IN DIVERSE PARTI ALE COMPETITIEI 
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4. PRACTICI ÎN PRIMUL AJUTOR AL VICTIMELOR ȘI RĂSPUNSUL ÎN TIMPUL EVACUARII ZONELO 
CU MULT FUM - "FALL AND CRAWL." 

 
 
 
 
V. REZULTATE ASTEPTATE 
 

În finalul instruirii fiecare elev trebuie să cunoască: 
- Enumerarea cauzelor pentru apariția diverselor situații de urgență și caracteristicile aces-

tora; 
- Respectarea și explicarea regulilor de comportament în condiții de siguranță, în diferite ti-

puri de dezastre; 
- Luarea deciziilor individuale corecte și sigure în situații de risc specific de auto-apărare și 

apărarea altor persoane; 
- Enumerarea și analizarea în caz de catastrofe tipice care ar putea afecta clădirea școlii; 
- Construirea de modele de comportament pentru răspuns eficient la situații de risc; 
- Formarea puterii mentale și a vigilenței pentru a aborda situația în primejdie; 
- gestionarea și ajutorul în caz de accident; 
- elaborarea unui plan de familie pentru un răspuns în caz de dezastre; 
- cunoașterea diferitelor tipuri de poluare: chimice, radioactive și biologice; 
- înțelegerea semnificației corecte a amenințării terorismului în clădire și cunoașterea for-

melor de auto-apărare și de protecție a populației; 
- enumerarea cauzelor incendiului și să știe cum să limiteze propagarea incendiului în clădi-

re; 
- explicarea altor persoane privind comportamentul în condiții de siguranță și care sunt regu-

lile de bază ale auto-apărării, în caz de incendiu și de evacuare a clădirii; 
- care sunt principalele reguli la acordarea primului ajutor victimelor, potrivit prejudiciului; 
- explicarea îndatoririlor principale și s responsabilităților specialiștilor din diferite profesii 

care asistă în caz de dezastre; 
În finalul instruirii, fiecare elev trebuie să reușească: 
- să utilizeze terminologia legată de specificul conținutului curriculum-ului în caz de dezas-

tre, incendii, dezastre, terorism, etc.; 
-să  facă distincția între acțiunile corecte și incorecte în situații de dezastru și să recunoască 

tipurile de semnale de informare a populației; 
- să ia măsuri independente pentru a cere la tel. 112 pentru ajutor într-o situație de urgență; 
-să enumerați factorii care influențează alegerea traseului și a locurilor de evacuare în caz 

de dezastru sau accident specific; 
-să fie capabil să se orienteze în caractere și schema traseului scos din clădire și să acționeze 

în conformitate cu regulile de evacuare rapidă și sigură a locurilor de cazare; 
-să știe și să meargă în locuri și camere sigure în clădirea școlii pentru protecția împotriva 

dezastrelor; 
-să fie capabil să ia măsurile potrivite pentru a  salva de la înec; 
-să enumere modalități de stingere a incendiilor inițial cu mijloacele la îndemână și să fie 

capabil de a utiliza diferite echipamentele tehnice de stingerea incendiilor inițiale; 
-să se poate proteja de arsuri și intoxicații într-un incendiu și să nu intre în panică și să se 

orienteze rapid spre ieșiri pentru a părăsi clădirea; 
-să enumeră cele mai frecvente greșeli în stingerea incendiilor, să știe unde sunt și să știe 

cum să se ocupe de echipamente de stingere a incendiilor și a uneltelor pentru stingerea incendiului 
inițial; 

-pentru a utiliza echipamentul individual de protecție pentru a se conforma cu normele de 
selecție, plasare și purtând o mască de gaze și construite în mod corespunzător și a pus tifon de 
bumbac pansament; 

-să aplice regulile de conduită în recurs colectiv; 
-să fie în măsură să ofere primul ajutor răniților; 
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VІ. FORME, METODE ȘI MIJLOACE DE EDUCAȚIE 
 
Formele, metodele și mijloacele de formare în predarea unui curs în situații de dezastru 

sunt acceptate ca categorie didactică incontestabilă și o componentă relativ stabilă. Ele dau obiec-
tivul de formare, caracterul complet material și procedural și structura specifică. Ele exprimă natu-
ra și rolul lor în procesul de învățare. 

Principala formă de organizare a formării, activitățile extrașcolare, configurarea învăță-
mântului. Punerea în aplicare și desfășurarea profesiei de învățământ ca o formă de activități la 
clasă informală (extrașcolare) sugerează respectarea deplină a programului planificat de conținutul 
educațional. 

Ca formă de formare, predarea presupune capabilități mai extinse și mai autonome, mult 
mai eficiente decât lecțiile tradiționale. Acest lucru se datorează sesiunii flexibile și dinamice de 
formare de tip structură. În acest sens, poate fi oferit "ceva nou" care să arate diferit de formele 
obișnuite de învățare care să creeze o relație mai stabilă între teorie și practică în caz de dezastre, 
în scopul de a obține o mai mare eficiență în activitatea metodică. Scopul este de a spori interesul 
elevilor privind acest material dur, absorbția, înțelegerea și înțelegerea conținutului curriculum-
ului. 

O altă caracteristică a predării este orientarea  didactică tipologică. Tipologia poate fi înțe-
leasă ca o schemă de clasificare pe clase, gruparea acestora în conformitate cu un anumit criteriu și 
dezmembrarea sistemului pentru a-l a pune în aplicare în practică. Fiecare tip de profesie de for-
mare are operare tehnologică specifică. 

 
Clasificarea tipurilor de clase: 
1. Studierea percepției și înțelegerii noului material didactic. 
2. Sesiunea de instruire pentru exerciții fizice și rezumarea utilizând materiale didactice. 
3. Sesiunea de instruire pentru formarea deprinderilor practice și a experienței cursanților. 
Pe scurt tipurile de clase sunt numite: 
»Despre percepție și înțelegere; 
»Pentru exerciții fizice și rezumat 
»Pentru abilități practice și experiență.. 
 
Metodele de formare ca categorie didactică au un statut special de autonomie relativă de-

terministă ca fiind "cheie", "punte", care conectează toate celelalte componente din sistemul de 
învățământ. Acest lucru necesită punerea în aplicare a unei game largi de metode diferite în activi-
tatea educațională. Ele sunt predeterminate de diversitatea obiectivelor care trebuie atinse prin 
influența factorilor subiectivi și obiectivi care influențează procesul de învățare, sau strategia me-
todologică diferită la care aderă profesorul. Fiecare metodă de formare are avantajele sale în apli-
carea sa, o serie de obiective, prin care se poate realiza mecanismul procedural de formare tehno-
logică. În aplicarea fiecărei metode de formare, profesorul adaugă flerul creativ individual, stilul, 
temperamentul, caracterul și abilitățile pedagogice. 

 
Metodele de formare stabilite de curriculum sunt clasificate: 
1. Metoda individuală - prezentare orală, narațiune, descriere, explicația, lucrul cu hârtie 

sau alte materiale, instrucțiuni, ca de exemplu metoda. 
2. Metoda dialogului (interactivă) - expunere cu adversar, sinteză, vorbire, discuții, dezba-

teri, comentariul cazului, brainstorming și altele. 
3. Metode de cercetare  - interviuri, studii, consultanță, reprezentare verbală și demonstra-

ție metode biografice. 
4. Tehnici practice - vizualizare, metoda de jocului, exercițiu, metoda situațională, citirea 

hărților, a obiectelor examinatoare și a obiectelor, activități în grupuri. 
5. Metode de evaluare - evaluare pedagogică, evaluare orală, testul de verificare și punere 

în practică. 
 
Mijloacele de învățare, categoria didactică, reprezintă o parte esențială a sistemului de în-

vățământ, care, în ansamblul său complicat și complex, sunt afectate de prezența unor manuale 
specifice și materiale didactice în procesul de învățare. Prin urmare, vizualizare (vizualizare) în 
procesul de învățare prin mijloace adecvate pentru activitatea academică are un rol psihologic deo-
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sebit în creșterea atenției, concentrare, curiozitatea elevilor și dezvoltarea abilităților cognitive. Pe 
de altă parte, se realizează prin gestionare corectă și cu succes a procesului de învățământ. Rolul 
important în clarificarea naturii formării îl joacă clasificarea acestora. Clasificarea este construită 
în conformitate cu mijloacele cele mai relevante de formare și în funcție de activitățile pedagogice 
care au un caracter integrator în procesul de învățare și a adus împreună în perechi: 

 

➜ Unelte de învățare și metodologice pentru a ajuta profesorii - curriculum, ajutoare me-

todice pentru profesori, instrumente didactice (instrumente, tutoriale), literatură de științifică de 
referință. 

➜Unelte de învățare și metodologice pentru a ajuta elevii - cărți școlare, caiete, manuale, 

colecții didactice, directoare, manuale pentru auto-studiu, chestionar de testare. 

➜ Mijloace de comunicare - comunicare verbală și comunicare non-verbală - gest, expresie 

facială, mișcare, scriere verbală și vorbire verbală. 

➜ Mijloace materiale – simulator cutremur, simulatoare, masca pentru copii, un set de for-

mare (manechine) pentru primul ajutor, veste de salvare, îmbrăcăminte de protecție, pompe, ex-
tinctoare, obiecte, produse industriale, articole de uz casnic și obiecte și accesorii de incendiu 

➜ Dispozitive de formare fine - imagini ale obiectelor, evenimente, poze, tabele, diagra-

me, modele, imprimeuri, desene, fotografii, hărți de studiu, tabele, diagrame, etc .. 

➜ Instrumente de instruire tehnică - hardware – resurse audio și video, calculator, laptop, 

- filme educative, instrumente de capturi de ecran, televiziune, radio, casetofon, proiector, TV și 
multimedia. 

 
Mijloacele de formare se îmbunătățesc în mod continuu și se schimbă în funcție de cerințele 

obiectivelor educaționale, programă, metode și tehnici de abordări de formare și funcțiile de im-
plementare. Cerințe moderne de activitate, independență și creativitate în relațiile cu elevii despre 
comportamentul în caz de dezastre în condiții de siguranță, incendiu, accident, etc, pot fi făcute 
mai cuprinzătoare și sigure, cu punerea în aplicare a diferitelor mijloace de învățare oferite de pro-
fesor. 
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DISTRIBUŢIE TEMATICĂ 
a orelor de şcoală 

FORMARE DE VOLUNTARI PENTRU DEZASTRE ŞI URGENŢE 
FORMARE SUPLIMENTARĂ (activităţi extracuriculare) 

ore: 70 ore pe an 

Nr. 
Lună/ 

Săptăm
ână 

Număr 
de ore 

Data 
Secţiunea 
tematică 

Subiectul formării Tipul formării 
Ob-

servaţii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 IХ-1 1  

 
DEZASTRE 

NATURALE ŞI 
RĂSPUNS ÎN 
SITUAŢII EX-

TREME 

 
CARACTERIZAREA 
DEZASTRELOR NA-

TURALE 

Pentru absorbţie 
şi reflecţie cu 

privire la subiect 
 

2 IХ-1 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

MĂSURI ADECVATE 
PENTRU PREVENI-

RE ÎN TIMPUL 
VÂNTULUI PUTER-

NIC (URAGAN), 
VÂRTEJURILOR ŞI 

TORNADELOR 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

3 IX-2 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

COMPORTAMENT 
PRUDENT ÎN TIM-
PUL FURTUNII ŞI 

FULGERELOR, DA-
CĂ VĂ AFLAŢI ÎN 
CLĂDIRE, AFARĂ 
SAU ÎN VEHICUL 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

4 IX-2 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

PREVENIRE ÎN TIM-
PUL URAGANULUI, 
FURTUNII, VISCO-

LULUI. 
PROFESIE – SAL-

VAMONTIST 

Rezumat şi revi-
zuire 

 

5 X-1 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

CUTREMURE ŞI 
DAUNE 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

6 X-1 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

CONDUCERE ÎN SI-
GURANȚĂ ȘI RĂS-
PUNS ADECVAT ÎN 
TIMPUL CUTREMU-

RULUI ŞI DUPĂ 
CUTREMUR 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

7 X-2 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

PREGĂTIT PENTRU 
DEZASTRU. STABI-
LEŞTE CARE ESTE 

LOCUL 
CEL MAI SIGUR ÎN 

CASA TA. 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

8 X-2 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 

MĂSURI PENTRU 
CONDUCERE ÎN SI-
GURANȚĂ ȘI AU-

TOAPĂRARE 

Rezumat şi 
revizuire 
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EXTREME ÎN TIMPUL CUTRE-
MURULUI 

9 X-3 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

PERICOLE REALE ÎN 
TIMPUL INUNDAŢI-

ILOR. 
REGULI PENTRU 

CONDUCERE. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

10 X-3 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

ACŢIUNI ÎN TIMPUL 
SĂLVĂRII DE LA 

ÎNNEC 
 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

11 X-4 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

CE TREBUIE SĂ 
ȘTIŢI DESPRE AC-

TIVAREA 
ALUNECARILOR 

DE TEREN 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

12 X-4 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

ACCIDENTE AUTO 
CA ŞI SITUAŢIE DE 

CRIZĂ 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

13 XI-1 1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

RĂSPUNS ADECVAT 
ŞI AJUTOR ÎN CAZ 
DE ACCIDENT AU-

TO 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

14 
XI-1 

 
1  PRIM AJUTOR 

PRIM AJUTOR ÎN 
TIMPUL ACCIDEN-

TELOR AUTO 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

15 
XI-2 

 
1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

COMPORTAMENT 
SIGUR ŞI ACŢIUNI 
ÎN CAZ DE ACCI-

DENT AUTO 

Rezumat şi 
revizuire 

 

16 
XI-2 

 
1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

PLAN DE FAMILIE 
PENTRU RĂSPUNS 
ÎN CAZ DE DEZAS-

TRE. 
DEPOZITAREA APEI 
ŞI ALIMENTELOR 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

17 
XI-3 

 
1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

REGULI DE FAMILIE 
PENTRU RĂSPUNS 
ÎN CAZ DE DEZAS-

TRE. 
BAGAJE DE UR-

GENŢĂ 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

18 
XI-3 

 
1  

DEZASTRE 
NATURALE 
ŞI RĂSPUNS 
ÎN SITUAŢII 
EXTREME 

CUTREMUR, INUN-
DAŢII ŞI ALUNE-
CĂRI DE TEREN. 

ECHIPE DE SALVA-
RE LA GD "SIGU-
RANŢA ÎN CAZ DE 

INCENDIU ŞI 

Rezumat şi 
revizuire 

Rezu-
mat 

tematic 
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PROTECŢIA POPU-
LAŢIEI"- GDFSPP. 

19 XI-4 1  

ACCIDENTE 
INDUSTRIALE, 

CONTAMI-
NANŢI CHI-

MICI, RADIO-
ACTIVI ŞI BI-

OLOGICI 

CONTAMINARE 
CHIMICĂ – SUB-

STANŢE CHIMICE 
PERICULOASE. 

COMPORTAMENT 
ÎN TIMPUL SEMNA-
LELOR DE AVERTI-
ZARE ÎN CAZ DE 

PERICOL DE 
CONTAMINARE 

CHIMICĂ (INFEC-
TARE). 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

20 XI-4 1  

ACCIDENTE 
INDUSTRIALE, 

CONTAMI-
NANŢI CHI-

MICI, RADIO-
ACTIVI ŞI BI-

OLOGICI 

CONTAMINARE 
RADIOACTIVĂ 
(INFECTARE). 

COMPORTAMENT ŞI 
ACŢIUNI ÎN TIMPUL 
SEMNALELOR DE 
AVERTIZARE PEN-

TRU CONTAMINARE 
RADIOACTIVĂ. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

21 XII-1 1  

ACCIDENTE 
INDUSTRIALE, 

CONTAMI-
NANŢI CHI-

MICI, RADIO-
ACTIVI ŞI BI-

OLOGICI 

CONTAMINARE 
BIOLOGICĂ 

(INFECTARE). 
COMPORTAMENT ŞI 
ACŢIUNI ÎN TIMPUL 
SEMNALELOR DE 
AVERTIZARE PEN-

TRU CONTAMINARE 
BIOLOGICĂ. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

22 XII-1 1  

ACCIDENTE 
INDUSTRIALE, 

CONTAMI-
NANŢI CHI-

MICI, RADIO-
ACTIVI ŞI BI-

OLOGICI 

TIPURI DE 
ACCIDENTE INDUS-

TRIALE 

Rezumat şi 
revizuire 

Rezu-
mat 

tematic 

23 XII-2 1  

AN-
TRENAMENTE 

PRACTICE 
PENTRU 

EVACUARE 

PREGĂTIREA ŞI 
DESFĂŞURAREA DE 
INSTRUIRI PRACTI-
CE PENTRU ACŢI-

UNI ÎN TIMPUL 
CONTAMINĂRII 

CHIMICE, BIOLO-
GICE ȘI RADIOAC-

TIVE. 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

24 XII-2 1  

PREVENIRE 
PENTRU 

PROTECŢIE ŞI 
AUTO-

APĂRARE ÎN 
TIMPUL ATA-
CURILOR TE-

RORISTE 

TERORISM CHIMIC, 
NUCLEAR ŞI 
BIOLOGIC. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 
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25 XII-3 1  

PREVENIRE 
PENTRU 

PROTECŢIE ŞI 
AUTO-

APĂRARE ÎN 
TIMPUL ATA-
CURILOR TE-

RORISTE 

AMENINŢARE CU 
BOMBĂ ŞI TERO-

RISM 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

26 XII-3 1  

PREVENIRE 
PENTRU 

PROTECŢIE ŞI 
AUTO-

APĂRARE ÎN 
TIMPUL ATA-
CURILOR TE-

RORISTE 

LUĂRI DE OSTATICI 
ŞI RĂPIRE. COM-

PORTAMENT ŞI RE-
ACŢII ÎN CAZ DE 

RĂPIRE. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

27 I-1 1  

PREVENIRE 
PENTRU 

PROTECŢIE ŞI 
AUTO-

APĂRARE ÎN 
TIMPUL ATA-
CURILOR TE-

RORISTE 

ASPECTE PENTRU 
PROTECŢIA POPU-
LAŢIEI ŞI AUTO-
APĂRARE ÎN CAZ 

DE ACT TERORIST. 

Rezumat şi 
revizuire 

 

28 I-1 1  

AN-
TRENAMENTE 

PRACTICE 
PENTRU 

EVACUARE 

PREGĂTIREA ŞI 
DESFĂŞURAREA DE 
INSTRUIRI PRAC-

TICE PENTRU 
EVACUARE ÎN TIM-

PUL ACTELOR 
TERORISTE ŞI 

FORMARE PENTRU 
ADUNAREA ÎN 

SPAŢII ÎNCHISE ŞI 
DEPLASĂRI ÎN SIG-

URANŢĂ SPRE 
PUNCTUL DE 

ÎNTÂLNIRE (ÎN EX-
TERIOR). 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

29 I-2 1  
SIGURANŢA 
PRIVIND IN-
CENDIILE 

CLASIFICAREA CA-
UZELOR ŞI SURSE-
LOR INCENDIILOR. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

30 I-2 1  
SIGURANŢA 
PRIVIND IN-
CENDIILE 

CADRE DE INCEN-
DIU, MODALITĂŢI 
DE COMBATERE A 
INCENDIILOR FO-
RESTIERE SAU DE 

TEREN 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

31 I-3 1  
SIGURANŢA 
PRIVIND IN-
CENDIILE 

PERICOL DE IN-
CENDIU A SUB-

STANȚELOR ŞI MA-
TERIALELOR. LI-

CHIDE ŞI OBIECTE 
INFLAMABILE ÎN 

VIAȚA COTIDIANĂ. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

32 I-3 1  SIGURANŢA IZBUCNIREA IN- Pentru abilităţi  
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PRIVIND IN-
CENDIILE 

CENDIILOR ÎN CAZ 
DE MANIPULARE 
NEGLIJENTĂ A 

SUBSTANŢELOR ŞI 
MATERIALELOR IN-

FLAMABILE. 

practice şi expe-
rienţă 

33 I-4 1  
SIGURANŢA 
PRIVIND IN-
CENDIILE 

INCENDII ÎN CLĂ-
DIRI REZIDENȚIALE 

ȘI PUBLICE. 
CONDUITĂ, ACŢI-
UNI ŞI REGULI DE 
AUTO-APĂRARE 

Rezumat şi 
revizuire 

 

34 I -4 1  
SIGURANŢA 
PRIVIND IN-
CENDIILE 

TIPURI DE ARSURI, 
AGENŢI CARE 

AJUNG LA ACES-
TEA ŞI CARE OFE-

RĂ ASISTENȚĂ 
VICTIMELOR. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

35 II -1 1  
SIGURANŢA 
PRIVIND IN-
CENDIILE 

ADMITEREA ERORI-
LOR ÎN CAZUL 

PREVENIRII INCEN-
DIILOR. 

ACȚIUNI PENTRU 
PREVENIRE ŞI IN-
CENDII ÎN VEHI-

CUL. 
PROFESII - POMPI-

ER. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

36 II-1 1  
SIGURANŢA 
PRIVIND IN-
CENDIILE 

MIJLOACE LA ÎN-
DEMÂNĂ PENTRU 

STINGEREA INIȚIA-
LĂ A INCENDIILOR, 

MANIPULAREA 
ECHIPAMENTELOR 
DISPOZITIVELOR 
PENTRU INCENDII 

(TIPURI DE EX-
TINCTOARE, HI-
DRANŢI INTERNI 

DE INCENDII 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

37 I I-2 1  

ECHIPAMENT 
DE PROTEC-

ŢIE, SEMNALE 
ŞI EVACUARE 

TERMENI DE UTILI-
ZARE PENTRU RE-
MEDIILE INDIVIDU-
ALE (FEȘE DE TI-
FON DE BUMBAC, 
MĂŞTI DE GAZE 
PENTRU COPII, 
SEMI-MĂŞTI, RE-

SPIRATORI, TIPURI 
DE ÎMBRĂCĂMINTE 
DE PROTECȚIE). 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

38 I I-2 1  

ECHIPAMENT 
DE PROTEC-

ŢIE, SEMNALE 
ŞI EVACUARE 

ECHIPAMENTE (IN-
DIVIDUALE, CO-

LECTIVE, PRESURI-
ZAREA SECŢIILOR) 
ÎN ACCIDENTE IN-

DUSTRIALE. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 
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39 I I-3 1  

ECHIPAMENT 
DE PROTEC-

ŢIE, SEMNALE 
ŞI EVACUARE 

TIPURI DE 
VEHICULE ÎN 

TIMPUL 
FELURITELOR 
CONTAMINĂRI. 
VEHICULE OFF – 

ROAD 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

40 I I-3 1  

ECHIPAMENT 
DE PROTEC-

ŢIE, SEMNALE 
ŞI EVACUARE 

SEMNALE ŞI AVER-
TIZĂRI TIMPURII 

ALE POPULAȚIEI ÎN 
CEEA CE PRIVEŞTE 
DIFERITE DEZAS-

TRE. 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

41 
I I I -

1 
1  

ECHIPAMENT 
DE PROTEC-

ŢIE, SEMNALE 
ŞI EVACUARE 

NUMĂR DE UR-
GENŢE 112 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

42 
I I I -

1 
1  

ECHIPAMENT 
DE PROTEC-

ŢIE, SEMNALE 
ŞI EVACUARE 

INDICAŢII (PLAN, 
RUTE, SEMNALE, 
SEMNE, MARCAJE 
PENTRU EVACUA-
REA CLĂDIRILOR) 
ŞI LOCAŢIA MIJ-
LOACELOR DE 

STINGERE A IN-
CENDIILOR ÎN 

ŞCOALĂ. SISTEM 
DE ALARMĂ IN-

CENDIU (SISTEM DE 
ALARMĂ CARE RE-

CUNOAŞTE FU-
MUL). 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

43 
I I I -

2 
1  

ECHIPAMENT 
DE PROTEC-

ŢIE, SEMNALE 
ŞI EVACUARE 

PLANUL DE ACȚIU-
NE ŞI APTITUDINI 
PENTRU SCHEMA 

DE CITIRE PENTRU 
EVACUAREA ÎN 

ŞCOALĂ ÎN CAZ DE 
INCENDIU. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

44 
I I I -

2 
1  

ECHIPAMENT 
DE PROTEC-

ŢIE, SEMNALE 
ŞI EVACUARE 

OCUPAŢIA PER-
SOANELOR CARE 

AJUTĂ ÎN SITUAŢII 
DE URGENŢĂ. 

Rezumat şi 
revizuire 

 

45 
I I I - 

3 
1  

AN-
TRENAMENTE 

PRACTICE 
PENTRU 

EVACUARE 

CE TREBUIE SĂ 
ŞTIȚI DESPRE EVA-
CUAREA CLĂDIRII 
ÎN TIMPUL CALA-
MITĂŢILOR NATU-
RALE. FORMAREA 
ELEVILOR - "ASIS-
TENŢI PENTRU SE-

CURITATE". 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

46 
I I I - 

3 
1  

AN-
TRENAMENTE 

PRACTICE 
PENTRU 

RESPECTAREA 
EXERCIŢIILOR 

PRACTICE ŞI DE 
MANAGEMENT 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
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EVACUARE PENTRU EVACUA-
REA DIN CLĂDIREA 
ŞCOLII (ÎN CAZ DE 
INCENDIU, INUN-
DAŢIE SAU CU-

TREMUR). 

47 
I I I - 

4 
1  

AN-
TRENAMENTE 

PRACTICE 
PENTRU 

EVACUARE 

CÂND ESTE 
NECESAR PRIM 

AJUTORUL. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

48 
I I I - 

4 
1  

AN-
TRENAMENTE 

PRACTICE 
PENTRU 

EVACUARE 

ŞTIU SĂ MĂ EVAC-
UEZ? 

Rezumat şi 
revizuire 

 

49 IV-1 1  PRIM AJUTOR 
REGULI ŞI KIT-URI 
DE PRIM AJUTOR 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

50 IV-1 1  PRIM AJUTOR 
TIPURI DE PLĂGI ŞI 
TEHNICI DE A FACE 

PANSAMENTE. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

51 IV- 1  PRIM AJUTOR 

TIPURI DE 
SÂNGERARE ŞI 

TEHNICI DE OPRIRE 
A SÂNGERĂRII 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

52 IV-3 1  PRIM AJUTOR 

TIPURI DE RĂNI, 
TIPURI DE 

SÂNGERARE ŞI 
TEHNICI DE A FACE 

PANSAMENTE. 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

53 IV-3 1  PRIM AJUTOR 

PRIM AJUTOR 
PENTRU SUPRASO-
LICITAREA ARTI-

CULAŢIILOR ŞI EN-
TORSELOR, DISLO-
CAŢIILOR ŞI FRAC-

TURILOR. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

54 IV-4 1  PRIM AJUTOR 

TEHNICI DE ÎNVĂ-
ŢARE PENTRU 
IMOBILIZAREA 
MEMBRELOR 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

55 IV-4 1  PRIM AJUTOR 
PRIM AJUTOR ŞI 
IMOBILIZAREA 
MEMBRELOR 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

56 V-1 1  PRIM AJUTOR 

TEHNICI DE COM-
BATERE A HIPO-

TERMIEI ŞI ÎNGHE-
ŢĂRII CORPULUI 

UMAN 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

57 V-1 1  PRIM AJUTOR 

IDENTIFICAREA FE-
LURILOR ŞI SEMNE-
LOR DE OTRĂVIRE 

ȘI ACORDAREA 
ASISTENŢEI ADEC-

VATE. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

58 V-2 1  PRIM AJUTOR SEMNE ŞI Rezumat şi  
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ASISTENŢĂ 
PENTRU TIPURILE 
DE RĂNI, DIFERITE 

VĂTĂMĂRI, 
HIPOTERMIE, DE-

GERĂTURI ŞI 
OTRĂVIRE 

revizuire 

59 V-2 1  PRIM AJUTOR 

TIPURI DE MANI-
PULARE ŞI TRANS-
PORTARE A VICTI-

MELOR. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

60 V-3 1  PRIM AJUTOR 
PROFESIE – 

PARAMEDIC ŞI UN 
DOCTOR. 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

61 V-3 1  PRIM AJUTOR PRIM AJUTOR 
Rezumat şi 
revizuire 

 

62 V-4 1  
COMPETIŢIE 

ELEVI 

INTRODUCERE ÎN 
STATUTUL COM-

PETIŢIEI 

Pentru percepţie 
şi înţelegere 

 

63 V-4 1  
COMPETIŢIE 

ELEVI 

SELECŢIA 
PARTICIPANŢILOR 
LA COMPETIŢIE. 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

64 V-4 1  
COMPETIŢIE 

ELEVI 

PREGĂTIREA 
PRELIMINARĂ PEN-
TRU PARTICIPAREA 

LA COMPETIŢIE 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

65 VI-1 1  
COMPETIŢIE 

ELEVI 

PREGĂTIREA 
PRELIMINARĂ PEN-
TRU PARTICIPAREA 

LA COMPETIŢIE 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

66 VI-1 1  
COMPETIŢIE 

ELEVI 

PREGĂTIREA 
PRELIMINARĂ PEN-
TRU PARTICIPAREA 

LA COMPETIŢIE 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

67 VI-1 1  
COMPETIŢIE 

ELEVI 
PRACTICĂ DE PRIM 

AJUTOR 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

68 VI-2 1  
COMPETIŢIE 

ELEVI 

PREGĂTIREA 
PRACTICĂ PENTRU 
ACŢIUNI ÎN TIMPUL 
INCENDIILOR ŞI IN-

UNDAŢIILOR 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

69 VI-2 1  
COMPETIŢIE 

ELEVI 

PREGĂTIREA 
PRACTICĂ PENTRU 
ACŢIUNI ÎN TIMPUL 
INCENDIILOR ŞI IN-

UNDAŢIILOR 

Pentru abilităţi 
practice şi expe-

rienţă 
 

70 VI-2 1  
COMPETIŢIE 

ELEVI 

SUNT PREGĂTIT 
PENTRU ACŢIUNI 

ADECVATE ÎN TIM-
PUL DIFERITELOR 

SITUAŢII DE 
CALAMITĂŢI NAT-
URAL ŞI SĂ OFER 

PRIM AJUTOR PER-
SOANELOR RĂNITE? 

Rezumat şi 
revizuire 

 



 
 

 

 

47 
 

VI.GESTIONAREA RISCULUI ÎN CAZ DE DEZASTRE,  
ACCIDENTE ȘI CATASTROFE LA ȘCOALĂ 

(Manual destinat managementului școlar, personalului administrativ, 
profesorilor și altor persoane care sunt implicate în pregătirea protecției în 

caz de dezastru la școală) 
 

 
Scopul acestui manual:  
- Dezvoltarea capacității directorilor, administratorilor și a altui personal din școli de a eva-

lua riscurile, planifica și lua măsuri de protecție; 
- Dezvoltarea abilităților și asigurarea pregătirii în caz de dezastre, răspuns și recuperare ra-

pidă; 
- Asistarea școlilor în a elabora planuri de Gestionare a Dezastrelor pentru a satisface nevoile 

lor specifice și pentru a reflecta cele mai bune practici naționale și internaționale. 
 
Principalul obiectiv al acestui manual este să creeze o „școală sigură”. 
 
Introducere 
Gestionarea riscurilor la DAC în școală este un proces de evaluare și planificare, protecție fi-

zică și îmbunătățirea capacităților de răspuns. Acest proces are ca scop: 
1. Protejarea studenților și profesorilor împotriva vătămării fizice; 
2. Minimizarea consecințele și oferirea unei educații continue pentru toți copii; 
3. Dezvoltarea unei culturi a siguranței. 
 
Siguranța în școală și oferirea unei educații continue necesită un proces dinamic și continuu 

inițiat de către conducerea școlii și se referă la funcționarii școlii, profesori, părinți și comunitatea 
locală. Gestionarea riscurilor în școală implică următoarele etape: evaluarea riscurilor de DAC, eva-
luarea punctelor slabe, capacitatea și resursele; pregătirea unui plan de reducere a riscului fizic, 
întreținerea echipamentului de siguranță, proceduri standard de operare și pregătire pentru a răs-
punde într-o situație de criză; sistem de testare și echipamente, pregătirea unui plan și abilități 
prin simulare; plan de editare în conformitate cu experiența rezultată. 

Gestionarea riscului include nu numai protejarea studenților și a școlilor, ci și a familiilor și a 
întregii comunități. Acest manual a fost elaborat pentru a prezenta procese parelele de protecție 
BAC aplicabile întregii societăți. Activitățile includ următoarele: 
1. Evaluarea și planificarea - crearea unui Consiliu Școlar pentru acțiune în DAC; evaluarea 

riscurilor, amenințărilor și a punctelor slabe; elaborarea unui plan de educație continuă; prezen-
tarea planului tuturor părților interesate; 

2. Protecția fizică și protecția mediului – întreținerea instalațiilor, infrastructurii școlii și 
altele, atenuarea, inclusiv minimizarea riscului de incendii; 

3. Îmbunătățirea capacității de răspuns a DAC – proceduri de operare standard, actualizarea 
abilităților și organizarea muncii, furnizarea de provizii; 

4. Practica, monitorizarea și îmbunătățirea- efectuarea de exerciții de simulare și jocuri 
practice legate de plan, actualizarea planului, monitorizarea indicatorilor; 
 

1. EVALUARE ȘI PLANIFICARE 

Evaluarea și planificarea este prima etapă pentru a pune în aplicare siguranța și pentru a re-
duce riscul în școli. Fără o evaluare, planificarea este arbitrară și fără planificare, evaluarea nu 
poate avea un scop. Următoarele etape pot fi realizare în termen de câteva zile: 

 
STABILIREA UNUI COMITET ȘCOLAR PENTRU ACȚIUNE ÎN TIMPUL DAC 
Siguranța la școală este munca întregii comunități școlare. Acest lucru necesită o mai bună 

gestionare și coordonare a administrației școlare, implicarea și participarea tuturor sectoarelor din 
comunitatea școlară. 

Fiecare școală trebuie să aibă un comitet permanent pentru acțiune în DAC pentru a monito-
riza și pune în aplicare acțiuni de reducere a riscurilor și pentru a fi pegătite să acționeze în cazul 



 
 

 

 

48 
 

unui dezastru. Această activitate trebuie atribuită unui comitet existent sau unui sub-comitet, care 
are o misiune similară sau unui nou comitet special creat pentru a atinge acest obiectiv. Acest co-
mitet a creat, adaptat, implementat și actualizat planul de acțiune școlar în DAC. Comitetul moni-
torizează pregătirea personală și organizațională; observă, pentru a minimiza efectele sale; organi-
zează cel puțin două exerciții de evacuare pe an și o simulare de o dată pe an. Evaluează rezultate-
le și modifică planul corespunzător învățat de la tutoriale de simulare. Comitetul este contactul 
între școală și autoritățile locale pentru acțiune în DAC. 

Membrii comitetului trebuie să aibă, fără îndoială, aptitudini de conducere. Un comitet șco-
lar va fi în vigoare atunci când include reprezentanții tuturor părților, după cum urmează: 

1. Administrația școlară; 
2. Profesorii - școlile mai mari trebuie să asigure prezența cadrelor didactice din toate de-

partamentele principale sau secțiuni; 
3. Personalul de serviciu - personalul de întreținere, securitate, asistență medicală, trans-

port și altele; 
4. Părinții - trebuie să facă parte din consiliul părinților, asociația sau comisia similară; 
5. Școli învecinate - acestea pot include organizații civice învecinate, reprezentanții mediu-

lui de afaceri, reprezentanții autorităților locale și altele. Conexiunea poate fi realizată printr-o 
comunicare și reuniuni, după caz, cu poliția, pompierii, autoritățile responsabile pentru DAC, orga-
nizațiile societății civile din cartier, parteneri de afaceri locali, manageri școlari, oficiali și alții; 

6. Reprezentanții grupurilor de persoane vulnerabile - ar putea fi important să existe cineva 
care reprezintă persoanele cu handicap și alte grupuri vulnerabile ale căror nevoi trebuie să fie în-
deplinite; 

7. Studenții - în mod ideal, ar trebui să fie un reprezentant al consiliului sau al comitetului 
de studenți. 

Reprezentanții grupurilor de mai sus ajută la facilitarea comunicării între toate părțile impli-
cate în procesul de planificare. 

Membrii comisiei trebuie să țină cont că acest proces este lent și de durată, și ar trebui să 
fie pus în aplicare în etape. Fiecare pas este important pentru atingerea obiectivului - siguranța și 
educația continuă. Comitetul ar trebui să-și înceapă activitatea stabilind un calendar de activități. 
Factorii cheie sunt:  

- Înființarea unui comitet; 
- Diseminarea planului de acțiune personalului, studenților și familiilor în caz de dezastru; 
- Realizarea unei evaluări a riscurilor DAC; identificarea punctelor slabe și a capacității de 

evaluare;  
- Prioritizarea acțiunilor necesare pentru a reduce riscul; 
- Elaborarea unui plan de pregătire a personalului; 
- Revizuirea procedurilor standard de evacuare; 
- Punerea în aplicare a unei reexaminări și întocmirea unei liste a potențialelor dezastre și 

riscuri; 
- Revizuirea hărților de evacuare a fiecărei școli; 
- Verificarea echipamentelor de stingere a incendiilor; 
- Identificarea posibilelor locații pentru evacuare, riscuri și resurse din vecinătate; 
- Verificarea și aprovizionarea personalului medical și a claselor cu plase speciale ce conțin 

materialele necesare pentru evacuare; 
- Verificarea și aprovizionarea școlii cu materiale necesare pentru acordarea primului ajutor; 
- Notificarea părinților privind măsurile; 
- Actualizarea programului de formare pentru evacuare și simulare; 
- Exerciții practice în fiecare clasă; 
- Cerere de asistență din partea părinților pentru a oferi materiale suplimentare pentru 

școli; 
- Realizarea a minimum 2 cursuri privind siguranța împotriva incendiului, în timpul anului și 

exerciții de evacuare; 
- Efectuarea de exerciții de simulare legate de alte situații de urgență; 
- Evaluarea exercițiilor și simulărilor, revizuirea planurilor și procedurilor. 
 

           O idee bună este de a realiza un buletin informativ privind siguranța în școală, care pot fi 
utilizat de către comitet pentru a disemina informații și pentru a crea un mediu sigur și formare în 
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școală. Este important ca comitetul să țină cont de faptul că elevii de toate vârstele pot și ar trebui 
implicați cât mai mult posibil și ori de câte ori posibil, în toate etapele ce țin de prevenirea DAC. 
Această experiență va contribui la crearea unei culturi a siguranței pentru generațiile viitoare. 
Reprezentantul lor poate fi întotdeauna înlocuit cu un alt student, dar pot fi incluși și studenți 
voluntari. Este recomandat să se organizeze și activități extracurriculare. 

 Planul de acțiune în DAC este întotdeauna munca - procesul și documentul ar trebui să fie 
întotdeauna actualizate. Un plan de succes se concentrează pe planificarea ca un proces și nu doar 
acceptă planul ca un document cu caracter obligatoriu. Prin pașii prezentați mai jos, veți obține 
mai multe idei pentru a completa „planul" dvs.. Ceea ce este esențial este implicarea a cât mai 
mulți participanți în planificarea, formarea și continuarea de a perfecționa planul prin practică.  

 
EVALUAREA RISCURILOR, PUNCTELE SLABE ȘI CAPACITATEA 
 
Riscul este evaluat prin identificarea amenințărilor potențiale (indiferent dacă sunt dezastre 

naturale sau dezastre provocate de om) și în legătură cu particularitățile și punctele slabe din 
comunitatea școlară (adică circumstanțele care fac comunitatea vulnerabilă în fața efectelor 
devastatoare ale dezastrelor). Vulnerabilitate se referă la un grup de persoane sau indivizi, mediu 
sau infrastructură. De exemplu, copii, vârstnici, persoane cu handicap, persoanele sărace, 
minorități, imigranți și altele. Pot fi clasificate ca grupuri vulnerabile. Clădirile care nu sunt 
proiectate în conformitate cu anumite standarde de siguranță pot fi, de asemenea, vulnerabile. 
Malurile râurilor sau mărilor sunt vulnerabile la inundații, iar pădurile la vânturi puternice. Marea 
este vulnerabilă la dezastre, cum ar fi poluarea cu petrol și altele. Pașii prezentați mai jos vă vor 
îndruma către tipuri de dezastre care pot apărea la natura vulnerabilă a oamenilor sau locurilor și 
riscurile care pot apărea. Construirea unei matrice proprii de risc vă poate ajuta să vă imaginați 
această imagine cuprinzătoare și să vă concentrați pe prioritizarea acțiunilor dvs. pentru a reduce 
vulnerabilitatea și riscul. Acest lucru trebuie realizat prin cercetare și dialog. 

 
EVALUAREA RISCURILOR ȘI A DEZASTRELOR  
 
Cu ajutorul unei matrice de evaluare a riscului, lucrați în grupuri și completați tabelul, 

urmând câtiva pași de bază: 
A. Verificați toate tipurile de dezastre care amenință școala dvs. Pot fi dezastre naturale sau 

dezastre cauzate de om. 
B. Luați în considerare probabilitatea ca aceste dezastre să se întâmple: cutremure, inunda-

ții, alunecări de teren, erupții vulcanice sau alte. Consultați oameni de știință și reprezentanți ai 
autorităților locale, care sunt implicați în gestionarea riscului pentru a fi siguri că ați înțeles corect 
situația. Unele dezastre sunt sezoniere, unele sunt periodice, iar altele care apar mai puțin frec-
vent, poate provoca daune grave și afecta sănătatea și viața oamenilor. Luați o scală de rating a 
dezastrului de la 1 la 5. Trebuie să planificați ce dezastru este cel mai probabil să se întâmple în 
timpul anului școlar. 

Dizastru/ probabil să se întâmple:  
1 – foarte puțin probabil 
2 - puțin probabil 
3 – probabilitate medie 
4 - ridicat 
5 – foarte ridicat 
C. Notați consecințele probabile ale acestor dezastre pe o scală de la 1 la 5. Când faceți o 

sugestie, luați în considerare gama largă de pierderi cu care se poate confrunta școala sau comuni-
tatea dvs., luând în considerare următorii factori: 

Umani – deces, vătămare, dizabilitate; 
Fizici – deteriorarea clădirilor sau echipamentelor; 
Socio-culturali – pierderea de prieteni, familie, patrimoniu cultural; 
Economici – costurile de reparație, costurile de deteriorare, costuri pentru familii și studenți 

ca urmare a suspendării formării; 
Efecte asupra mediului – pierderea resurselor naturale și a habitatelor; 
Psihologici – pierderea visurilor, speranțelor, planurilor;  
Educaționali- întreruperea serviciului, calitatea, consecințele. 
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Comunitatea dvs. poate fi bine pregătită în fața anumitor dezastre și deloc în fața altor 
dezastre. De aceea, dacă minimizați potențialele consecințe, vă veți îngrijora mai puțin. 

Amploarea efectelor dezastrului: 
1 - Mici 
2 - Controlabile 
3 - Critice 
4 - Distrugătoare 
5 - Extreme 
D. Descoperirea gradului de risc prin multiplicarea probabilității dezastrului privind 

amploarea consecințelor. 
Risc 
1-3 – probabilitate foarte scăzută 
8-4 – probabilitate scăzută 
14-9 – probabilitate medie 
19-15 – probabilitate ridicată 
25-20 – probabilitate foarte ridicată 
D. Atunci, în coloana D, rezultă probabilitea riscului: 3-scăzut; 2 - mediu; 1-  ridicat. 
 
EVALUAREA INFRASTRUCTURII DE SIGURANȚĂ 
 
După ce ați stabilit prioritatea dezastrelor care se pot întâmpla în zona dumneavoastră, ar 

trebui să evaluați riscurile de infrastructură și resurse de minimizare a riscului, de răspuns și de 
recuperare. Localizarea, proiectarea și construcția clădirii pot crește sau reduce vulnerabilitatea 
școlii dumneavoastră în caz de incendiu, cutremur, inundații, furtuni de iarnă sau vânturi puternice, 
temperaturi ridicate, erupții vulcanice sau amenințări de atacuri și atentate. 

Dacă ați identificat deja aceste dezastre ca prioritate, aceasta înseamnă că ați luat deja mă-
surile de siguranță structurale cu privire la construcția școlii, clădirea școlii și posibilitățile de stabi-
lizare a acesteia. 

Crearea unei liste de verificare privind siguranța clădirii în școală vă va ajuta să identificați 
mai repede potențialele probleme. Aceasta include: 

- Locul și solul; 
- Înălțimea clădirii; 
- Proiectare; 
- Detalii privind structura; 
- Apa și canalizarea; 
- Principiile fundamentale ale clădirii. 
Identificați toate punctele slabe posibile ale locului care necesită investigații mai aprofunda-

te. Aveți nevoie de un inginer sau arhitect calificat care să facă această evaluare pentru dvs.. În 
fiecare dintre aceste circumstanțe legate de clădirea dumneavoastră, aveți nevoie de sprijinul ingi-
nerilor. În conformitate cu concluzia inginerilor, alcătuiți strategia de minimizare a riscului prin 
reparare sau reconstrucție. 

 
EVALUAREA ALTOR FACTORI  
 
Dacă primele amenințări sunt incendiu, cutremur, inundație sau furtună, trebuie să evaluați 

în continuare alte riscuri asociate cu clădirea dvs. Acest lucru vă va ajuta să identificați acele mă-
suri care pot fi luate în clase, birouri sau spații publice. Echipa de observatori include membrii din 
fiecare spații și personal auxiliar pentru a monitoriza instalațiile. 

 Măsurile de prevenire a incendiilor și siguranță împotriva incendiului fac parte din 
planul dvs. școlar și necesită întreținere și testare constantă. Evaluați pentru a fi siguri că: 

- Resursele de material inflamabil și vulnerabil sunt mai puține la număr, sunt izolate, sunt 
eliminate sau sunt sigure. Aceasta include cabluri electrice, conducte de gaz, radiatoare, sobe, li-
chide inflamabile și altele. 

- Căile de ieșire sunt libere de orice obstacole pentru a ajuta evacuarea în condiții de sigu-
ranță în caz de incendiu sau alte situații de urgență; 

- Sistemele de semnalizare funcționează în mod normal; 
- Extinctoarele sunt umplute în mod regulat; 
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- Restul echipamentului de stingere a incendiilor este testat și întreținut în mod regulat; 
- Dispozitivele și sistemele mecanice și electrice sunt în formă bună și în conformitate cu ce-

rințele de siguranță împotriva incendiilor. 
În cazul unor furtuni sau cicloane luați în considerare obiectele care ar putea cădea, zbura 

sau să se spargă din cauza furtunii. Gândiți-vă la ce puteți și nu puteți face. 
În cazul unui cutremur, luați în considerare obiectele care ar putea cădea, cauza o daună 

sau bloca ieșirile. Gândiți-vă ce ar trebui făcut, cine ar trebui să-l facă și când poate fi făcut. 
 Stabiliți prioritatea angajamentelor, după cum urmează: 
Prioritatea 1: protejați obiectele care pot ucide sau răni pe cineva sau pot bloca ieșirile (de 

exemplu, echipamente grele, sisteme de încălzire și răcire, țevi, depozite, surse de iluminat, pro-
duse chimice, obiecte care pot bloca ieșirea.). Trebuie să țineți cont de faptul că toate ușile trebu-
ie să se deschidă spre exterior; 

Prioritatea 2: protejați obiectele care ar putea cauza pierderi economice și culturale impor-
tante, vătăma  sau suspenda clasele (de exemplu, calculatoare, echipamente audio-vizuale, premii 
școlare, cărți, etc.); 

Prioritatea 3: protejați obiectele care, în cazul în care sunt deteriorate, nu poate fi repara-
te. 

 
EVALUAREA CAPACITĂȚII ȘI RESURSELOR DE ATENUARE, RĂSPUNS ȘI RECUPERARE 
  
Comunitatea dvs. școlară are, de asemenea, multe puncte forte, capacități și resurse care 

trebuie să fie identificate și mobilizate. Dacă vă uitați la detaliile acestui instrument, veți înțelege 
mai bine anumite măsuri de protecție fizice și abilități de răspuns și acțiune în caz de dezastre de 
care veți avea nevoie. Alcătuiți o listă a acestor nevoi. Apoi, identificați oamenii și locurile din co-
munitatea dumneavoastră școlară care au deja aceste abilități, posedă cunoștințele și dispozițiile 
de care aveți nevoie și descoperiți modul în care puteți activa această capacitate pentru a reduce 
riscul și pentru a crește productivitatea. Identificați resursele și rezolvați problemele pentru a com-
pleta lipsurile. Includeți în plan numele, competențe/resurse, locație și datele de contact. 

În ceea ce privește cunoștințele și aptitudinile pentru a reduce riscul, luați în considerare: 
ingineri, specialiști in siguranță, tehnicieni, instalatori, electricieni și alții. Pentru răspuns și recu-
perare, luați în considerare: cadrele medicale, voluntarii, organizațiile de voluntari, experții în co-
municare, construirea de adăpost, furnizarea de produse. Aflați ce aptitudini de reacție au persona-
lul și studenții. Utilizați această evaluare pentru a planifica pregătirea necesară pentru a completa 
lipsurile. 

La final, luați în considerare de ce provizii veți avea nevoie pentru răspuns și recuperare. Ca 
regulă, va trebui să planificați în mod colectiv proviziile pentru șapte zile. Între școală, casă și locul 
de muncă, toată lumea va avea nevoie de patru litri de apă pe persoană/ pe zi, precum și produse 
alimentare de energie ridicată. Comunitatea școlară se va aștepta ca dvs. să vă asumați un rol de 
lider în această direcție. Școala este un loc de adăpost și de igienă, precum și un loc de depozitare 
a proviziilor. 

  
RESURSELE ȘCOLII ȘI A CARTIERELOR ÎNVECINATE ȘI HARTA RESURSELOR 
 
Harta școlii și harta cartierelor/clădirilor învecinate sunt un instrument adecvat pentru a vi-

zualiza și identifica riscurile și resursele din comunitatea dvs. Aceasta vă va ajuta să recunoașteți și 
să vă gândiți cum să vă ocupați cu vulnerabilitațile și să creșteți capacitatea ei. 

Pe harta școlii, notați vulnerabilitățile și resursele, de exemplu:   
- Intrări și ieșiri 
- Verificarea vizitatorilor 
- Zona de urgență 
- Locul de oprire al conductelor 
- Locul de oprire al curentului electric 
- Locul de oprire al apei 
- Coridoare din clădire pentru evacuare 
- Zone periculoase ale clădirii 
- Riscuri subterane 
- Riscuri aeriene 
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- Amplasarea echipamentelor de incendiu 
- Amplasarea altor echipamente 
- Amplasarea zonei pentru acordarea primului ajutor 
- Ieșiri de urgență 
- Persoane cu dizabilități și copii mici 
- Provizii disponibile 
 
Harta locurilor învecinate bifează vulnerabilități și resurse, precum: 
- Rute de evacuare 
- Rute de evacuare pentru automobile 
- Zone alternative pentru adăpost și siguranță 
- Facilități de sănătate 
- Stația de pompieri 
- Alte locuri/ instalații pentru confruntarea cu catastrofe 
- Unelte 
- Oameni care pot ajuta 
- Resurse pentru transport 
- Grupuri vulnerabile: adulți, tineri, copii  
- Construcții, drumuri, instalații vulnerabile 
- Provizii 
Plasați aceste afișe în buletinul informativ al școlii dvs. și includeți-le în ghidul personalului. 

Revizuiți aceste afișe, precum și planul de acțiune al școlii în caz de dezastre. 
  
PLANIFICARE LEGATĂ DE FORMARE CONTINUĂ 
 
Atunci când elevii sunt în afara școlii pentru o perioadă mai lungă de timp, cresc consecințe-

le negative care afectează viața lor. De asemenea, crește și șomajul. Pe lângă toate măsurile care 
trebuie luate pentru a evalua dezastrul și resursele, protecția fizică și capacitatea de răspuns în 
situații de urgență, veți avea nevoie, de asemenea, de un plan cu privire la modul de pregătire al 
studenților în caz de dezastru. Acest lucru este valabil mai ales pentru școlile care pot fi afectate 
de inundații anuale. Adăpost alternativ, temporar, munca la domiciliu, lecții la radio și la televiziu-
ne sunt doar o parte din inițiativele creative care pot oferi educație continuă. În urma dezastrului, 
elevii vor trebui, de asemenea, să participe la procesele de restabilire, precum și la diverse activi-
tăți în furnizarea de sprijin psihologic pentru a reduce durerea în urma unei pierderi subite. 

Dacă școala dvs. este în stare bună, poate fi folosită ca adăpost după dezastru și să continue 
să ofere suport educațional. În cazul în care utilizați servicii private, cum ar fi securitatea, aprovi-
zionarea cu alimente și transport, aceste companii trebuie, de asemenea, să participe la procesul 
de planificare. Participanții la procesul de recuperare sunt inginerii, instalatorii și alții care pot ana-
liza siguranța clădirii dvs.. 

 
COMUNICAREA PLANULUI DVS. 
 
Managementul școlar, personalul, elevii, părinții, liderii comunității, precum și cei care 

acordă primul ajutor trebuie să fie familiarizați cu planurile dumneavoastră pentru a putea crește 
eficiența activității lor. Membrii comunității pot ajuta, de asemenea, școala dvs. prin activități de 
reduce a riscului din instruirea școlară, oferindu-se voluntari în timpul procesului de recuperare și 
oferind provizii suplimentare. 

Puteți organiza o întâlnire specială cu reprezentanții locali în condiții de siguranță și o întâl-
nire deschisă cu comunitatea școlară pentru a comunica planurile și care să includă mai mulți parti-
cipanți pentru sprijin. Comunicați aceste informații în moduri diferite (scris, prezentări audio-
vizuale, demonstrații sau prin elevi). Asigurați-vă că toți se implică. 

 Personalul trebuie să înțeleagă așteptările dumneavoastră de la el. În cazul în care există un 
dezastru, când ar trebui să înceapă activitatea? Cum ne vom organiza? Care dintre ele va fi disponi-
bilă? Ajutați să se ajungă la discuții libere și la o planificare realistă. Toată lumea vrea să știe ce 
sistem de comunicare va fi utilizat (telefon, anunț pe clădire, radio, mesaje text, e-mail, site-ul 
școlii). 
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Părinții trebuie să fie informați și implicați în acest proces. Este important ca în timpul pre-
gătirii pentru dezastru, părinții să știe și să aibă încredere că copiii lor vor fi protejați și îngrijiți în 
școală până când pericolul trece sau până ajunge ajutor din exterior, chiar si timp de 2-3 zile. Spu-
neți-le în prealabil toate procedurile! 

Explicați procedurile în mod clar părinților, elevilor și membrilor comunității. Elevii vor fi in-
formați doar de părinți/paznic sau persoane autorizate (care au fotografii cu dvs.). Furnizați 
informații cu privire la educație alternativă, dar, de asemenea, despre clădirea în care este situată 
școala, mai ales în cazul în care fundația sa nu este suficient de stabilă și rezistentă în caz de 
dezastru. Explicați-le că, în cazul unui dezastru, școala nu va fi în măsură să răspundă la apelurile 
primite sau să aibă acces la apelurile efectuate. Poliția trebuie să susțină acest lucru. Nu este per-
mis accesul în apropierea școlii a nimănui, nici măcar a părinților . Elevii vor fi păstrați în interior și 
nu li se va permite să părăsească clădirea, până când anxietatea a încetat. Apoi, părinții pot veni și 
lua copiii lor.  

Ca parte a acestui proces de comunicare, trebuie să cereți părinților să furnizeze:  
- Date de contact în caz de urgență, pentru a lăsa elevii trebuie să se asigure că datele de 

contact sunt actualizate la începutul fiecărui an școlar, iar părinții trebuie să informeze școala dacă 
există o schimbare;  

- Pungi speciale pentru produse fundamentale (secțiunea 3B de mai jos);  
În final, elevii trebuie să fie participanți activi în pregătirea în caz de dezastre, atât în 

prezent cât și în viitor, iar în acest scop, trebuie să fie incluși ca participanți în planul de 
comunicare al școlii. 

 
2. PROTECȚIA FIZICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

Planul dvs. de a reduce vulnerabilitatea și riscul trebuie să includă: 
 Siguranța structurală- aceasta include siguranța clădirii sau a spațiului școlii; 
 Siguranța nestructurală – aceasta include amenințări cauzate de echipamente și mobilier, pre-

cum și obiecte precum acoperișuri, ferestre, scări, sisteme de încălzire și de răcire, depozit de 
apă, conducte de ieșire. Trebuie să includă, de asemenea, siguranța împotriva incendiului; 

 Infrastructura locală – aceasta include apa, electricitatea, gazele, comunicarea și transportul; 
 Reducerea impactului asupra mediului- aceasta include temperatura, eliminarea materialelor 

care pot dăuna mediul și pot avea un impact negativ asupra climei și altele. 

PREVEDERI PRIVIND SIGURANȚA STRUCTURALĂ 
 

Deși punerea în aplicare a măsurilor de siguranță structurale depășește domeniul de aplicare 
al acestui document, întreținerea clădirii este o componentă esențială pentru asigurarea siguranței 
structurale și nestructurale. Daunele trebuie să fie corectate, iar responsabilitatea aparține admi-
nistratorilor școlilor locale și personalului de sprijin. 

Asigurați-vă că: 
- Nu există coloane sau grinzi tăiate cu găuri sau care reprezintă un pericol; 
- Evitați să expuneți structurile de oțel la umiditate; 
- Nu acoperiți structurilor din oțel cu moloz; 
- Reparați acoperișurile, cărămizile sau pereții sparți; 
- Mențineți sistemele de drenaj; 
- Asigurați-vă că nu există umezeală; 
- Înlocuiți sticla și ferestrele sparte. 

 
 SIGURANȚA NESTRUCTURALĂ 

  
Măsurile de siguranță nestructurale sunt cele care nu sunt legate de clădirea în sine, ci mai 

degrabă de pericolele echipamentului din ea. Acestea includ echipamentele de siguranță împotriva 
incendiului. O atenție deosebită trebuie acordată ca ieșirile din clădire să nu fie blocate. În cazul 
unui cutremur și furtună, principalele preocupări sunt prevenirea deteriorărilor, atât în interiorul 
cât și în exteriorul clădirii.  
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Verificați:  
  

 Toate ușile claselor, ușile de exterior și toate ușile; 
 Ca ieșirile să nu fie blocate; 
 Mobila să fie fixată pe perete pentru a nu cădea în timpul unei furtuni sau cutremur; 
  Echipamentele pentru stingerea incendiilor sunt ușor accesibil și în stare bună; 
 Materialele inflamabile sau cele care ar putea avea un impact negativ asupra clădirii sunt puse 

deoparte;   
 Sistemele electrice sunt întreținute și nu sunt supraîncărcate; 
 Clasele au 2 ieșiri, acolo unde este posibil (uneori a doua ieșire poate fi o fereastră); 
În cazul unei furtuni sau cutremur: 
 Nu puneți obiecte grele deasupra capului; 
 Mobila este fixată bine pe perete, podea sau tavan; 
 Ușile sunt consolidate, astfel încât nu se blochează în timpul unui cutremur; 
 Sistemul de conducte este bine fortificat; 
 Luați măsuri de prevenire pentru a nu sparge geamul; 
 Atașați de o masă sau de un birou echpamentele electronice importante; 
 Esigurați-vă că becurile sunt fixate pe tavan; 
 Izolați sau protejați materialele periculoase. 
Inundații: 
 Ridicați obiectele importante cât mai mult posibil de podea astfel încât să nu fie afectate de 

apă; 
 Izolați sau protejați materialele periculoase sau ridicați-le; 

 
    SIGURANȚA INFRASTRUCTURII LOCALE 
 

Infrastructura locală include sisteme de apă, electricitate, gaz, încălzire și răcire, de comu-
nicații și transport din zona dumneavoastră. Ele sunt, de obicei, parte din sisteme mai mari care 
sunt susținute de către administrațiile locale sau companiile private. Identificați cu atenție proble-
mele împreună cu aceste organizații, pentru a proteja elevii, pentru a acorda ajutor educațional și 
echipamente și pentru a face aceste sisteme mai stabile. În funcție de dezastru, puteți căuta soluții 
multiple: 

 
 Cablurile care pot bloca ieșirile trebuie să fie izolate; 
 Instalați sisteme de oprire automată a gazului; 
 Eventualele consecințe asupra conductelor, țevilor și altele; 

Siguranța transporturilor poate include verificarea condițiilor de trafic și a condițiilor de tra-
versare pentru pietoni și operațiunile legate de autobuzele și dubele școlare. Accidentele rutiere 
sunt cele mai frecvente cauze de deces și leziuni în rândul elevilor, potrivit statisticii anuale. Prin 
urmare, trebuie să fie semne rutiere clar marcate, semnale, lumini, trotuare care duc la școală ca 
măsuri de siguranță sigure. Verificarea vehiculelor, testarea și instruirea, întreținerea, utilizarea 
centurilor de siguranță sunt elemente importante pentru a se asigura că studenții sunt în siguranță 
în timpul utilizării transportului școlar. După ce s-au urcat în autobuzul sau duba școlară, elevii 
trebuie să respecte toate normele de siguranță și să fie sub supraveghere constantă. 

 
SIGURANȚA MEDIULUI 
 

Mediul este, de asemenea, un factor important pentru a asigura siguranța în școli. 
Gândiți-vă la problemele legate de siguranța mediului pentru a crește propria siguranță. 

 
Condiții 
 

Decizii 

Condiții meteorologice nefavorabile în 
timpul anului școlar 

O locație alternativă, metode alternati-
ve de livrare 

Alunecări de teren Plantarea copacilor pentru a stabiliza 
zonele abrupte, trasarea rutelor de eva-
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cuare, consolidarea pereților 
Incendii forestiere Stingerea incendiului 
Tsunami  Rute de evacuare, scări 
Inundație/apă Irigarea cu apă de ploaie, grădini în 

școală, plantarea copacilor, depozitarea 
alimentelor 

Gestionarea deșeurilor Reciclare 
Consumul de apă și energie Controlarea consumului de apă și de 

energie 
Depozitarea materialelor periculoase Comunitatea școlară trebuie să fie in-

formată cu privire la care și unde sunt 
acestea, trebuie luate măsuri de sigu-
ranță în mod regulat pentru protecția 
lor. 

Poluarea aerului Mersul pe jos și mersul pe bicicletă, etc. 
 

Există și alte modalități prin care comunitatea școlară se poate implica în protejarea mediu-
lui și reduce impactul schimbărilor climatice - prin organizarea "școlilor verzi" prin activități comu-
ne, cum ar fi curățenia, campanii de sensibilizare și altele prin care se încurajează cetățenii să re-
ducă impactul, să reutilizeze și să recicleze deșeurile. 

 
 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE REACȚIE 

Etapa finală a acestui proces presupune dezvoltarea capacității de răspuns. Aceasta este de 
fapt o organizare sistematică a acțiunilor de îmbunătățire a competențelor (inclusiv procedurile în 
situații de urgență și dezastre specifice) și evaluarea proviziilor în timpul crizei. 

           Organizarea acțiunilor de către Centrul de Comandă în caz de Dezastre (CCD) 
           Capacitatea de acțiune implică cunoștințe, proceduri, aptitudini si provizii. Cel mai 

important aspect este organizarea și mobilizarea competențelor și resurselor existente. Sistemul 
managerial standard pentru situații de urgență, cum ar fi Centrul de Comandă în caz de Dezastre 
(CCD) poate fi folosit ca un cadru orientativ pentru coordonarea diverselor funcții standard, care 
pot fi utilizate în diferite situații de urgență. 

           Centrul de Comandă în caz de Dezastre (CCD)  
Scopul CCD este acela de a se asigura că există mai mult sprijin, ajută mai multe persoane și 

oferă un sistem permanent în care personalul școlii, elevii, echipele de sprijin se pot aplica la orice 
școală, oriunde. Principiile cheie sunt: 
 Standardizarea – folosirea aceleiași terminologii (fără coduri); 
 Sistem unificat de comenzi/ordine pentru a determina resursele de eficiență maximă; 
 Organizație dinamică și 
 Comunicații integrate. 

Există cinci funcții cheie ale CCD, care pot fi utilizate în practică. Aceste cinci caracteristici 
formează o abordare comună pentru organizarea acțiunilor, în caz de urgență sau de dezastre. În 
funcție de numărul personalului școlii și de voluntarii pe care se pot baza, unii oameni pot juca mai 
multe roluri în acest proces. 

-Comenzi în caz de accidente: aceștia sunt oamenii care iau deciziile. Cu toate că cineva 
din școală dvs. poate fi definit ca „Manager în Situații de Urgență", în condiții normale, în cazul unui 
dezastru sau unei situații de urgență, „comandantul accidentului" este prima persoană care trebuie 
să reacționeze până în momentul în care funcția poate fi transferată unei persoane calificate sau 
unei instanțe superioare. Chiar dacă acea persoană este un director sau director adjunct școlar, mai 
multe persoane pot participa la acest rol deoarece unii participanți pot să nu fie disponibili în acel 
moment. Prin urmare, „comandantul de accident" poate mobiliza așa-numitul „Centru de comandă 
de accident". 

-Echipa de comunicare – este formată din cei care transmit mesaje (ascultători și vorbitori). 
Echipa de comunicare este mâna dreaptă a „comandantului de accident", stabilește legături cu ad-
ministrația școlară, agențiile locale privind siguranța, părinții și publicul. Atunci când sistemele de 
comunicații funcționează, unele informații pot fi difuzate prin intermediul telefoanelor și a anunțu-
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rilor radio. În cazul unui dezastru mai mare, comunicarea este cheia pentru elevi (adesea conduși 
de către școală sau de către Directorul Adjunct prin megafon) și părinții care așteaptă să-și ia copi-
lul. 

-Echipe operaționale: Această ramură necesită o foarte bună organizare și reputație a echi-
pei responsabile pentru a: căuta sursele de electricitate, a opri incendiile, a controla substanțele 
periculoase, a închide facilitățiile, a acorda primul ajutor, a oferi sprijin psihologic, a proteja ele-
vii, a sprijinii părinții. 

-Echipa de logistică: sunt cei care susțin misiunea. Echipa include șeful echipei de logistică 
care cunoaște cel mai bine clădirea și resursele sale. Aceste echipe vor găsi și furniza provizii, adă-
post, apă și servicii de salubrizare și va organiza atragerea voluntarilor; 

-Echipa de informare și planificare: aceasta îi include pe cei care au documentat și analizat 
(suport de misiune). Această echipă este, de obicei, mobilizată în prealabil pentru identificarea și 
analizarea resurselor. In timpul accidentului, analizează situația și acțiunile și furnizează analize 
exacte. 

-Finanțe/Administrație: Funcția sa este de a monitoriza resursele și timpul petrecut de per-
sonal în timpul dezastrelor, să organizeze o compensație în cazul în care este posibil și să permită 
negocierea la accesul la resursele necesare. 

CCD este un sistem dinamic care poate fi activat la diferite niveluri, în funcție de situație. 
De exemplu, în timpul unei bătăi între elevi sau incident la școală - clasa I; incendiu mic sau inunda-
ție necesită activarea gradului II. Un dezastru major, cum ar fi un cutremur, necesită activarea 
completă a diferitelor echipe - gradul III. Gestionarea acestei structuri permite mai multor respon-
denți să integreze, să gestioneze mai ușor etapele de comandă și să controleze mai ușor echipele 
(5-8 persoane cu un singur șef). Nu este recomandabil să existe echipe permanente cu funcții unice, 
deoarece fiecare situație este diferită și poate necesita implicarea mai multor persoane din fiecare 
echipă. Cu cât sunt permise mai multe resurse, cu atât personalul va fi mai pregătit. Chiar și în ca-
zul echipelor formate pentru o perioadă mai lungă de timp, personalul trebuie să înțeleagă și să fie 
pregătit să participe în rolurile altora, atunci când este necesar. CCD trebuie să fie dinamic și ușor 
adaptabil. 

  
Proceduri standard de operaționare 
Procedurile standard pentru răspunsul în situații de urgență depinde de dezastru și pot și ar 

trebui să fie adaptate la mediul și condițiile respective. 
Fiecare dintre aceste proceduri este descrisă în detaliu mai jos. Trebuie să țineți cont că 

persoanele cu dizabilități, persoanele care vorbesc o limbă străină sau vizitatorii care nu sunt fami-
liarizați cu aceste proceduri au nevoie de sprijin. 

Întrebarea Nr. 1: Ați fost avertiszat înainte de apariția pericolului? O situație apare rapid 
și fără posibilitatea de a avertiza (de exemplu, un act de violență, cutremur, etc.) sau începe lent 
sau moderat, cu posibilitatea de avertizare timpurie (de ex., inundații, ciclon, furtuna de iarnă, 
etc.). Cu începere moderată și avertizare timpurie este posibil închiderea școlilor și trecerea la 
metode alternative de formare. În astfel de cazuri, în mod normal, elevii sunt lăsați să plece. În 
alte circumstanțe, totuși, școala poate fi folosită ca adăpost pentru populația locală. În cazurile de 
violență (atac armat sau act terorist), administrația trebuie să declare blocarea clădirii.  

Întrebarea Nr. 2: Cât de sigură este clădirea? Cea de a doua întrebare este dacă clădirea 
este sigură. În cazul în care nu este, se începe imediat evacuarea. În situații care apar rapid, cum 
ar fi incendiu sau cutremur, este în general acceptat că clădirea este nesigură și se începe imediat 
evacuarea clădirii cu atenție (de reținut că, în timpul unui cutremur, se efectuează comanda „stați 
jos, ascunde", iar evacuarea începe după oprirea lui). Alte evenimente permit evaluarea rapidă a 
situației înainte de a anunța evacuarea. În cazul în care clădirea este considerată sigură pentru 
elevi și personal, aceasta devine adăpost. Întoarcerea organizată din punctul de întâlnire înapoi la 
clasă și adăpost se face printr-o procedură de evacuare inversă. 

Întrebarea Nr. 3: Este curtea școlii sigură? În caz afirmativ, se începe procedura de strân-
gere și adăpostire afară. În caz contrar (de exemplu, în zonele de coastă cu risc de tsunami) trebu-
ie să se înceapă imediat evacuarea într-un loc sigur. Evaluarea rapidă a situației (de ex. dacă există 
substanțe periculoase, linii electrice căzute, găuri în conducte, etc.) vă va ajuta să alegeți cea mai 
bună soluție. 
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În orice caz, după transportarea la punctul de întâlnire, situația trebuie să fie analizată pe-
riodic și să se ia una dintre metodele de acțiune descrise. În cazul unui dezastru adevărat, treceți 
la procedura de eliberare de urgență a elevilor, unde trebuie să vă asigurați că aceștia din urmă 
sunt lăsați în mod direct la un părinte sau tutore, sau la persoane autorizate în caz de urgență, și 
nu uitați să înregistrați fiecare dintre ele. Îngrijirea și supravegherea elevilor trebuie să continue 
până când este luat ultimul elev și anunțați încetarea anxietății cauzate de responsabilitatea în caz 
de accident (așa cum este explicat în secțiunea următoare). În formarea și evenimentele mai ușoa-
re, se pot întoarce într-o oră și poate fi aplicată procedură de evacuare inversă înainte de anularea 
anxietății și a claselor de recuperare. 

Procedura de evacuare a clădirii și adăpostirea într-un loc sigur 

Administrație: activează sistemul de alarmă în caz de incendiu și transmite un semnal elevi-
lor și personalului. În caz de incendiu, închid toate ușile și ferestrele și elimină  prezența unor sub-
stanțe periculoase – se oprește sistemul de ventilație. După caz, poate fi activat sistemului de co-
mandă în caz de incidente. Situația este monitorizată cu atenție și sunt prezentate informații și 
instrucțiuni actualizate atunci când acestea sunt disponibile. Comunicarea se menține și toate pro-
cedurile noi sunt notificate imediat. La finalizarea situației de urgență, se declarată încetarea stă-
rii de alertă. 

Personal: proceduri de pre-formare în caz de incediu și cutremur în clasă. Sunt identificați 
toți studenții și personalul care ar putea avea nevoie de asistență specială în timpul evacuării. Ei 
înșiși vă vor informa despre modul cel mai adecvat de a-i ajuta - țineți-l minte! Elevii tren instruiți 
în prealabil asistă în situații excepționale. Dacă școala are un număr semnificativ de elevi cu 
dizabilități, se recurge la voluntarii din regiune și se instruiesc în prealabil. Fiți pregătiți să gestio-
nați prezența vizitatorilor.  

În timpul alertei sau după ce cutremurul s-a oprit:  

 1. Reamintiți elevilor să urmeze instrucțiunile de evacuare a clădirii: „Nu vorbiți! Nu împin-
geți! Nu fugiți! Nu vă întoarceți înapoi!" Elevii părăsesc clădirea în perechi. Verificați dacă este 
acordat ajutor special elevilor sau personalului nevoiaș. Reamintiți elevilor să NU folosească tele-
foanele mobile pentru ca linii să rămână libere pentru a primi și transmite mesaje de urgență! 

 
1. Nu uitați să luați:  
 
a. Ghiozdan;  
b. Mapă sau caiet pentru situații de urgență cu lista de clasă și formele de raportare (vezi 

Anexele);   
c. Cutiile cu provizii ale elevilor.  

  

2. Utilizați un sistem de coordonare a echipelor: foarte repede asigurați-vă că nici unul 
dintre cadrele didactice din sălile de clasă din stânga, dreapta sau spatele nu are nevoie de ajutor. 
Doar dacă nu aveți instrucțiuni speciale, mergeți pe ruta de evacuare desemnată. Dacă întâlniți un 
obstacol, de exemplu ușa blocată, fiți pregătit să folosiți o rută alternativă. Un profesor merge în 
față și verifică dacă drumul este liber. Chiar în spatele lui, este un student responsabil pentru con-
trolul evacuării și monitorizează respectarea ordinii și liniștea elevilor. În spatele grupului, este cel 
de-al doilea profesor și un elev care se asigura că nimeni nu se desparte de grup. Îndepărtați-vă de 
clădirea imediat ce ați ieșit din ea. Cadrele didactice responsabile pentru fiecare aripă verifică.  

3. Ocupă-ți locul la punctul de întâlnire în circumstanțe excepționale (locuri trebuie să fie 
specificate înainte). Fără a se amesteca clasele, numărați elevii. Din nou, verificați dacă există ră-
niți. Dacă sunt, trimiteți-i împreună cu alți doi studenți la punctul de prim ajutor și informați-i 
imediat, apoi întorceți-vă împreună. În școlile mai mari – ridicați steagul pentru clasă deasupra ca-
pului și țineți-l așa. Completați formularul de raportare cu privire la starea clasei și trimiteți-l la 
centrul de comandă prin elevul responsabil.  
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4. Amintiți clasei procedurile de  eliberare a elevilor și scopul lor, și anume de a-i proteja în 
caz de pericol. Amintiți-le să nu folosească telefoanele mobile pentru a nu fi ocupate iîn caz de 
apeluri de urgență. În ultima instanța, folosiți numai mesaje. Implicați elevii în diverse activități 
auxiliare sau liniștite asociate cu eliberarea (sau chiar anularea anxietății și reveniți în sălile de 
clasă).  

5. Dacă sunteți un membru al uneia dintre echipele de căutare și salvare, de prim ajutor și 
de stingere a incendiilor, întrebați profesorul de lângă dvs. să aibă grijă de clasa dvs. și îndreptați-
vă spre centrul de comandă. 

6. Cadrele didactice NICIODATĂ nu se separă de clasă, elevii rămân împreună, ca în timpul 
orei. În mod periodic, verificați prezența. Păstrați liniștea în rândul elevilor pentru a putea auzi 
toate informațiile din sistemul de notificare publică, de la vorbitori sau de la mijloacele mass-
media. Copiii pot părăsi locul doar în compania unei persoane responsabile privind transferul stu-
denților. Actualizați informațiile și instrucțiunile de încetare a procedurii pe care le veți primi de la 
centrul de comandă. 

Notă: Toți profesorii și alt personal care au anumite obligații și nu sunt responsabili pentru 
clasă, apar imediat în centrul de comandă pentru instrucțiuni. Toți profesorii și educatori suplinitori 
care sunt responsabili pentru o clasă, apar imediat în punctul de întâlnire și ajută la monitorizarea 
elevilor. 

Evacuarea în locurile de siguranță: toate școlile ar trebui să desemneze un alt loc de întâl-
nire în cazul în care trebuie evacuat terenul școlii. Identificați traseele de evacuare înainte și in-
formați părinții cu privire la acest loc alternativ. Școlile care se confruntă cu riscuri cunoscute, cum 
ar fi inundații, alunecări de teren, fluxul de moloz, tsunami-ul, eliberare substanțe chimice sau școli 
care nu au o zonă de întâlnire în condiții de siguranță, trebuie să organizeze și să pregătească adă-
posturi sigure în prealabil cu provizii de urgență. Dacă este necesar, transportul la locul în siguranță 
depinde de amenințările cu care vă confruntați,evacuarea într-un loc sigur poate fi automată (de 
exemplu, în urma cutremurului din zonele de coastă cu pericol de tsunami), sau puteți aștepta eva-
luarea de către comandantul incidentul și de către echipa de evaluare la fața locului. 

Evacuare inversă: pot exista și momente când este nevoie să vă întoarceți înăuntru pentru 
că înăuntru este mai sigur decât în afară. Practicați evacuarea inversă la sfârșitul exercițiilor tale, 
când vă întoarceți în sălile de clasă, urmând tot aceleași reguli. 

 
N.B. Întotdeauna presupuneți și comportați-vă ca și când o alarmă semnalizează o ame-

nințare reală. Indiferent dacă alarma este o situație reală, un exercițiu sau chiar o alarmă falsă, 
siguranță cere ca dvs. să efectuați procedurile de răspuns ca și cum ar fi un eveniment adevărat! 

 
Procedura de adăpostire  

Vi se poate solicita să adăpostiți înăuntru atunci când există pericole în afara școlii care 
preven eliberarea normală a elevilor, cum ar fi vremea severă sau inundațiile, incidente nu-

cleare, biologice sau chimice sau atac terorist. Adăpostirea înăuntru este adecvată atunci când 
evacuarea nu este necesară sau atunci când nu există timp de evacuare. Acest lucru trebuie anun-
țat în școală, folosind un sistem de adresare public sau de comunicare față-în-față. 

Administrația: 1. Activează Sistemul de Comandă pentru Incident, după cum este necesar. 
2. Anunță elevii și personalul să rămână înăuntru sau să se întoarcă în zonele de adăpost de interi-
or. Închideți toate ușile și ferestrele, dacă este cazul. Dezactivați sistemul de ventilație, dacă este 
cazul. Monitorizați și oferiți actualizări și instrucțiuni imediat ce sunt disponibile. Anuntați „Totul 
Liber", atunci când situația de urgență s-a încheiat. 

Personalul: 
1. Eliberați sălile studenților și a personalului și găsiți imediat cel mai apropiată clasă dispo-

nibilă sau adăpost predesemnta în interiorul unității. 
2. Profesorii își iau ghiozdanele, caiet sau mapă cu tine. 
3. Asistă pe cei cu nevoi speciale. 
4. Închideți toate ferestrele și ușile și blocați intrările, dacă este cazul. 
5. Sigilați camera de infiltrare a aerului exterior, închideți sistemul de încălzire, ventilare 

sau răcire, dacă este cazul. 
6. Faceți prezență și trimiteți Formularul cu Raportul Stării Clasei către Comandantul de In-

cidente atunci când acest lucru este sigur. 
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7. Porniți radio-ul/televizorul și monitorizați pentru informații sau instrucțiuni suplimentare. 
8. Elevii trebuie să-și lase telefoanele mobile pe băncile lor. În general, în timpul dezastre-

lor, este important ca liniile telefonice să fie libere pentru situații de urgență. Țineți elevii ocupați 
apelând la ajutorul lor și implicându-i în activități liniștite în timpul eliberării elevilor (sau până la 
semnalul „totul liber” și reîntoarcerea la clasă). 

9. Rămâneți unde sunteți până când vi se dau alte instrucțiuni de către autoritățile școlare. 
10. Creați unui program de învățare, recreere, mâncare și dormit. 
Procedura de blocare 
Blocările sunt declarate atunci când există un intrus violent sau persoană cu arma, dacă 

apare o amenințare cu violență sau criză în interiorul sau în afara școlii și în cazul în care deplasa-
rea sau evacuarea ar fi periculoasă. O sirenă sau alarmă tare distinctă ar trebui să fie utilizată pen-
tru a semnala blocarea imediată. 

Administrația: dați semnalul de blocare și anunțați: „Atenție-Există un intrus în 
clădire. Se inițieză procedura de închidere. "NU activați alarma de incendiu! Adăpostiți-vă. 

Activați Comanda de Incident și pregătiți-vă să transferați comanda către poliție sau autoritățile de 
siguranță publică. Monitorizați situația. Reevaluați și furnizați actualizări și instrucțiuni imediat ce 
sunt disponibile. Autoritățile de siguranță publică vă vor da comanda atunci când acest lucru este 
sigur. În urma incidentului, informați elevii și părinții, după caz, oferind timp de analizare și discu-
ții. 

Personalul: 
1. Adunați elevii în sălile de clasă, menținând calmul. Încercați să avertizați altă facultate, 

personal, studenți și vizitatori să se adăpostească imediat. Dacă sunteți în afara clădirii, deplasați-
vă imediat într-o zonă sigură, departe de amenințare. 

2. Închideți și blocați ușile din interior. Ascundeți-vă și stați departe de uși și ferestre. Ori-
unde ați fi, întoarceți toate birouri și/sau mese disponibile cu fața înspre hol și/sau exterior feres-
tre, dacă este necesar. 

3. Instruiți elevii să se ascundă și să se acopere în spatele băncilor făcându-se o țintă cât 
mai mică posibil. Nu închideți jaluzelele ferestrelor din exterior. 

4. Stingeți luminile și închideți radio-ul și alte dispozitive care emit un sunet. Dați pe mut 
telefoanele mobile. 

5. Rămâneții unde sunteți până când sunteți instruit de către poliție sau autoritățile școlare. 
6. Urmați instrucțiunile pentru a continua orele  
Procedura de eliberare a elevilor în situații de urgență 
Procedurile de eliberare a elevilor în situații de urgență sunt destinate să asigure că elevii și 

familiile sunt reunite în condiții de siguranță, ca urmare a unor circumstanțe nesigure sau neobiș-
nuite. În cazul unei situații de urgență sau unui dezastru, elevilor cu vârsta sub 16 ani nu trebuie să 
li se permită să părăsească școala, decât în compania unui adult aprobat de către părinte sau tuto-
re. 

Părinții: asigură și mențin o Listă Actualizată de Contacte în Situații de Urgență pentru copi-
lul lor. Aceasta trebuie să includă părinți sau tutori și două sau trei rude de încredere sau prieteni 
apropiați, care vor fi în apropiere sau vor veni să ia elevul în caz de urgență. În cazul unei situații 
de urgență sau unui dezastru, elevul va fi încredințat numai persoanelor de pe această listă sau 
autorizate de către persoanele de pe această listă. 

Administrația: se asigură că Lista de Contacte în Situații de Urgență pentru fiecare elev este 
actualizată de către părinți la începutul anului școlar și poate fi actualizată de către părinți în orice 
moment. Păstrează copia curentă a contactelor elevului în situații de urgență în biroul administra-
tiv „Go-Box", și anual în coșul de provizii de urgență a școlii. 

Profesorii: se asigură că atât elevii, cât și părinții sunt familiarizați cu procedurile de elibe-
rare a elevilor în situații de urgență și dezastre. 

Echipa de reunificare: întâmpină la poartă părinții si contactele în caz de urgență la cere-
re, oferindu-le Formularul de Reunificare Elev-Familie (permite eliberarea copilului) care urmează 
a fi completat. Verificați dacă adultul care ia copilul se regăsește pe Lista de Contacte în Situații 
de Urgență și verificați identitatea lor. Reunificați elevii la poartă. Păstrați copiile semnate ale 
Formularului de Reunificarea Elev- Familie pentru a răspunde la orice întrebare. Reunificarea are 
loc la cerere și în maximă eficiență și siguranță. 
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Proceduri de răspuns specific în caz de pericol 

General:  

Înregistrarea vizitatorilor: pentru a proteja vizitatorii de orice pericol, precum și pen-
tru a proteja eleviiși personalul de intruși, școlile trebuie să mențină o singură intrare și un sistem 
de înregistrare cu ecuson pe care se scrie numele vizitatorilor, astfel încât personalul și elevii să 
știe că oamenii necunoscuți s-au identificat înainte de a trece prin campus. Comunicați aceste re-
guli pe scară largă și ajutați vizitatorii în procesul de înregistrare. 

 
Apelurile de urgență: atunci când solicitați poliția, ambulanța, pompierii sau alte servi-

cii de urgență, fiți pregătit să descrieți CE, CÂND, UNDE, CUM s-a întâmplat, cine sunteți și cum să 
vă sune înapoi. Nu închide până când nu vi s-a comunicat acest lucru. Pentru siguranța personală, 
ar trebui să salvați un număr de telefon al unei rude apropiate sub numele „ICE", în telefonul dvs. 
mobil. Acesta este numele universal pentru "În caz de Urgență". 

Urgență medicală: oferiți îngrijire medicală imediată și sunați ambulanța, dacă este ne-
cesar. 

Amenințări de violență: incidente violente la școală nu sunt impulsive, aleatorii sau epi-
demice. Înainte de incidente, cei mai mulți atacatori au spus cuiva despre ideea sau planurile 
lui/ei. Nu există un profil precis al unui infractor violent. Unii, dar nu toți elevii violenți au dificul-
tăți sociale, și există mai multe motive pentru violență. Prevenirea poate fi realizată prin construi-
rea unui climat de încredere și respect între elevi și adulți. Școală ar trebui să ofere un loc de dis-
cuții deschise, în care diversitatea și diferențele sunt permise, iar comunicarea este încurajată și 
sprijinită. Trebuie acordată atenție nevoilor sociale și emoționale ale elevilor, precum și celor aca-
demice. 

Ori de câte ori se face o amenințare, nu o ignora și nu reacționa exagerat. Amenințarea 
de violență pot fi: directă- act împotriva unei ținte specifice identificată în mod clar și explicit; 
indirect- violență vagă, neclară, ambiguă sau implicită; voalată-implicită, dar nu exprimată în mod 
explicit ca o amenințare; condiționată- amenințare cu violență, în cazul în care nu sunt îndeplinite 
anumiți termeni (de exemplu, extorcare). O echipă profesională instruită pentru evaluarea amenin-
țărilor poate fi necesară pentru a evalua dacă amenințarea prezintă un risc scăzut, mediu sau ridi-
cat, având în vedere comportamentul elevului, personalitatea, dinamica între școală, socială și 
familie. 

• Dacă există o persoană suspectă sau necunoscută. Dacă simțiți că există o amenința-
re, adresați-vă unui coleg pentru ajutor imediat. În cazul în care vă simțiți ameninșat, aveți încrede 
în sentimentele dvs.. Păstrați distanța. Folosește un limbaj verbal autoritar și un limbaj corporal 
puternic. Sunați poliția, dacă este necesar. Apelați la blocare imediată, dacă este necesar. 

• Dacă sunteți hărțuit. Mediul școlar nu ar trebui să tolereze hărțuirea și orice persoană 
care este martoră la sau are parte de hărțuire ar trebui să se simtă confortabil să raporteze acest 
lucru, știind că adulții vor reacționa. Intervenția familiei de susținere poate fi necesară atât pentru 
victime, cât și pentru hărțuitori. Pentru mai multe informații, consultați http:// 
www.stopbullyingnow.hrsa.gov/kids/ 

• Dacă este o bătaie între elevi. Sunați sau trimiteți pe cineva la birou. Nu vi se cere să 
interveniți fizic. Prezentați-vă și cereți celor care se bat să se oprească. Strigați-i pe nume, cereți 
privitorilor să stea departe. Ține evidența evenimentelor pentru un raport ulterior. Trimiteți perso-
nalul pentru control și înlăturați privitori. 

• Dacă există o persoană cu o armă. Sunați sau trimiteți pe cineva la birou. Nu vi se cere 
să interveniți fizic. Încercați să rămâneți calm. Încercați să nu faceți nimic ar provoca trăgătorul 
activ. Amenințarea poate avea un risc ridicat, mediu sau scăzut, în funcție de mai mulți factori. Un 
membru al personalului trebuie să sune poliția și să descrie situația: de exemplu, statică (intrus 
baricadat undeva) sau dinamică (se deplasează în jur), orice vătămări ale personalului sau a elevi-
lor, numărul, locația și descrierea intruși. De asemenea, raportați dispozitive suspecte, cu descrie-
rea și locația lor. 

• Dacă există o amenințare cu bombă. Rămâneți calm. Mențineți apelantului pe linie. 
Nu supărați apelantul. Indicați disponibilitatea dvs. de a coopera. Nu trageți alarma de incendiu. În 
șoaptă, cereți co-lucrătorilor să cheme poliția, imediat. Permite apelantului să vorbească cât mai 
mult posibil, fără întrerupere. Notați tot ceea ce a spus, inclusiv zgomotul de fundal, caracteristici-
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le vocii, limba, etc. Întrebați cât mai multe întrebări specifice posibil. După ce a închis, luați ime-
diat ID apelantului, dacă este disponibil. Vorbiți cu Poliția. Scrieți totul. Poliția vă va sfătui dacă 
este necesară evacuarea clădirii. În caz afirmativ, administrația anunță evacuarea clădirii. Persona-
lul trebuie să facă o verificare vizuală a sălilor de clasă sau a zonei din imediata apropiere. Orice 
suspect trebuie să fie raportat imediat, dar nu atins. Personalul școlar nu trebuie să se ocupe cu, să 
caute sau să mute o bombă suspectată. Profesorul trebuie să îndepărteze orice obiect suspect. Nu 
utilizați radiouri, aparatele de emisie-recepție sau telefoane celulare pentru a evita declanșarea 
accidentală a unui dispozitiv exploziv. Personalul din apropiere trebuie să oprească sobele, echi-
pamentele și altă alimentare cu gaz din clădire. Nu vă întoarceți în clădire din nou până când poli-
ția, personalul de incendiu sau de administrare nu dă semnalul „totul liber". 

 
• Când vă aflați în tranzit. Atunci când călătoriți către și de la școală, pentru a reduce 
vulnerabilitatea la acte aleatorii de violență, personalul și studenții ar trebui să folosească rute 
deschise, des traversate. Mergeți pe jos și să fiți atent la totul din jurul vostru și călătoriți cu un 
prieten sau gardă, mai ales pe timp de noapte. Pot exista anumite situații în care autoritățile sfătu-
iesc oamenii să varieze rutele lor, pentru a evita să fie țintele unui atac. Evită pericolele, 
îndepărtându-vă repede. Țipați tare pentru ajutor „Sună poliția." O varietate de patrule 
profesionale și securitate comunitară pot fi foarte importante pentru creșterea siguranței 
personale.  

 
Incendiu:  
 
• Dacă vedeți un incendiu. Stingeți incendiile mici cu stingătorul de incendiu sau acope-

riți sursa de ardere cu o pătură. Pentru utilizarea stingătoarelor moderne de incendiu, amintiți-vă 
"P.A.S.S.": Trageți acul de siguranță de la mâner. Țintiți baza flăcării. Trageți de mânerul de 
declanșare. Dați într-o parte și alta la baza flăcării. Opriți sursa de combustibil dacă este sigur să 
faceți acest lucru (de exemplu, gaz). Activați alarma de incendiu. Alertați pe ceilalți. Sunați la 
numărul de apel de urgență și raportați locația incendiului. Evacuați clădirea. Închideți ușile și 
ferestrele. 

• Dacă auziți o alarmă de incendiu. Tratați-o ca pe o urgență reală. Urmați procedurile 
de evacuare ale clădirii. Nu deschideți niciodată o ușă închisă fără a verifica mai întâi dacă este 
căldură. Nu deschideți o ușă fierbinte.  

• Dacă sunteți prinși în fum. Puneți-vă în jos pe genunchi și târâți-vă spre exterior. 
Respirați superficial pe nas. Țineți-vă respirația cât mai mult posibil. Folosiți o cârpă umedă peste 
gură și nas.  

• Dacă sunteți prins într-o cameră cu foc. Blocați fumul să intre cu o cârpă umedă, sub 
ușă. Închideți cât mai multe uși posibil. Sunați și semnalizați locația dvs..  

• Dacă o persoană sau îmbrăcămintea ei a luat foc. Opriți-vă unde vă aflați. Așezați-vă 
la pământ. Rostogoliți-vă. În cazul în care o altă persoană a luat foc, puneți-o jos, rostogoliți-o 
și/sau acoperiți-o cu o pătură, covor sau haina. 

 
Cutremur 
 
În timpul zguduirii: la prima indicație că pământul se zguduie, dați instrucțiuni cu voce 

tare: Poziție în caz de Cutremur: Stai jos, Acoperă-te și Ține-te”. După ce zguduirea s-a terminat, 
ieșiți afară, departe de clădire. 

• În sălile de clasă, persoana cea mai apropiată de ușă trebuie s-o deschidă complet. Cel 
care stă lângă o flacără deschisă trebuie să-o stingă. Stați jos pe genunchi și făceți-vă o țintă cât 
mai mică posibil. ACOPERIȚI-VĂ capul, gâtul și feța. MERGEȚI sub un birou sau o masă consolidată 
pentru a vă proteja capul și gâtul, precum și corpul cât mai mult posibil. ȚINEȚI-VĂ bine. Stați de-
parte de mobilierul înalt și greu sau de echipamentele grele, cât și riscurile care există deasupra 
capului. Nu utilizați lifturile. 

• Într-un scaun cu rotile, blocați-l și luați „poziția fetală", acoperându-vă capul și gâtul. 
În cazul unui loc la stadion, luați poziția fetală în locul dvs.. 

• În laboratoarele de știință și bucătării, stingeți cuptoarele și închideți recipientele cu 
materiale periculoase și/sau stați departe de calea periculoasă. Stați departe de sobe fierbinți, 
dulapuri suspendate și materiale periculoase care se poate vărsa. 
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• În spații deschise, în cazul în care nu este disponibil niciun adăpost, deplasați-vă spre 
un perete interior și stați departe de obiecte care pot cădea sau sunt deasupra capului. Stați jos, 
Acoperiți-vă și Țineți-vă, protejându-vă capul și gâtul cu brațele. 

• În bibliotecă, ateliere de lucru, zone de performanță și bucătărie, îndepărtați-vă de 
rafturi, cărți și instrumente, dacă este posibil. 

• În scaunele de stadion, luați „poziția fetală" până când se oprește zguduirea. Urmați 
instrucțiunile plasatorului pentru evacuare ordonată. 

• În aer liber, stați departe de clădiri, ziduri, linii electrice, copaci, stâlpi de lumină și 
alte pericole. Stați jos în genunchi și acoperiți-vă capul și gâtul. 

• În transportul școlar, șoferul trebuie să tragă pe dreapta și să oprească vehiculul, de-
parte de pericolele deasupra capului. Luați „poziția fetală". 

În timpul unei replici a cutremurului, luați aceleași măsuri protective ca în timpul zgu-
duirii. 

După ce zguduirea se oprește, în cazul unor cutremure moderate sau severe, înainte de 
a ieși din cameră, verificați dacă există cineva rănit în jurul dvs.. Acorrdați primul ajutor (eliberați 
căile respiratorii, opriți sângerarea gravă, tratament în caz de șoc). Cereți elevilor responsabili să 
asiste pe cei ușor răniți. 

În cazul în care un individ grav rănit sau blocat este în interior, făceți-l confortabil. Dăți-
le un fluier și un element de confort și asigurați-i că echipa de căutare și salvare va veni după ei. 

În cazul în care faptul de a rămâne acolo este periculos, răniții care nu necesită ambulan-
ța trebuie transportați împreuna cu elevii. 

Stingeți orice foc mic. Acordați-vă zece secunde pentru a privi în jur și faceți o notă men-
tală privind deteriorările și pericolele care trebuie raportate. Scrieți pe ușa dvs. fie semnul verde 
„Toți Afară" sau semnul roșu „AJUTOR!/ PERICOL!". Lăsați ușile deblocate. Verificați rutele de ieși-
re în siguranță, apoi cu atenție evacuați clădirea, deplasându-vă departe de clădire. 

Tsunami: Evacuați în caz de tsunami cu avertizare timpurie, sau dacă ați simțit cutremu-
rul, într-un loc sigur selectat anterior la teren înalt și departe de coastă. 

Furtună: Urmați instrucțiunile de avertizare timpurie. Adăpostiți-vă. 
• Dacă sunteți în interior, închideți toate telefoanele. Liniile telefonice pot conduce 

energia electrică. Scoateți din priză televizoarele, calculatoarele și alte aparate. Fulgerele pot 
provoca căderi de tensiune și traversa liniile electrice. Stați departe de apă curgătoare de la robi-
nete, chiuvete și căzi de baie. Energia electrică din fulgere poate veni în interior prin instalații sa-
nitare. Închideți fereastra, apoi stați departe de ferestre. Ascultați avertizările meteo printr-un 
aparat radio alimentat cu baterii. Supuneți-vă avertizărilor imediat. 

• Dacă sunteți în aer liber, plănuiți înainte. Știți unde mergeți dacă o furtună neaștepta-
tă 

apare. Monitorizați condițiile meteorologice și fiți pregătit să luați măsuri imediate pen-
tru a ajunge la un loc sigur înainte să înceapă furtună. Dacă sunteți în barcă sau înotați, îndreptați-
vă spre uscat, îndepărtați-vă de plajă și găsiți un loc sigur imediat. Stați departe de apă, care poa-
te conduce energie electrică prin fulgere. Mergeți într-o structură permanentă, închisă sigură, cum 
ar fi o clădire consolidată. În cazul în care nu există structuri armate, stați într-o mașină sau auto-
buz, cu ferestrele închise. Țineț-vă mâinile pe genunchi și picioarele pe podea. Dacă vă aflați în 
pădure, găsiți o arie protejată de un tufiș mic de copaci. Nu stați niciodată sub un singur copac, 
mare în aer liber. Ca o ultimă soluție, mergeți într-un loc deschis, jos. Stați departe de lucruri înal-
te: copaci, turnuri, garduri, stâlpi de telefonie, linii electrice. Fiți conștient de potențialul de in-
undație în zonele joase. 

• Dacă simțiți sau vedeți fulgerul (Notă: dacă simțiți că vi se ridică părul, fulgerul este 
pe cale să lovească.) Stați ghemuit la sol pe vârful picioarelor, astfel încât curentul poate să treacă  
prin dvs. înapoi în pământ. Puneți-vă mainile pe urechi și aplecați-vă capul. Faceți-vă cea mai mică 
țintă posibilă. Nu stați culcat pe pământ!  

• Dacă un fulger lovește o persoană, strigați după ajutor. Cereți cuiva să apeleze 9-1-1 
sau numărul dvs. local de Servicii Medicale de Urgență (EMS). O persoană care a fost lovită de 
fulger necesită îngrijire medicală cât mai repede posibil. Acordă primul ajutor. În cazul în care 
persoana nu mai respiră, începeți respirația de salvare (dacă sunt instruiți în mod corespunzător). 
Dacă inima persoanei a încetat să mai bată, cineva antrenat în CPR trebuie să-l efectueze. Uitați-vă 
după și îngrijiți celelalte persoane rănite și verificați dacă există arsuri. Mutați victima într-un loc 
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mai sigur. Rețineți, oamenii loviți de fulger nu transportă curent electric și pot fi tratați în condiții 
de siguranță. 

 

Inundație. Urmați instrucțiunile de avertizare timpurie. Evacuați într-un sol mai înalt sau 
adăpost în interior.  

 
• Creștere lentă a inundației: Având o notificare în prealabil de a evacua înainte de inundație, 
protejați cablurile și echipamentele electronice cât mai bine posibil. Luați măsuri normale pentru 
evacuarea clădirii și mergeți într-un loc sigur.   

• Inundație gravă bruscă. Evacuați imediat toate spațiile afectate. Mergeți într-un loc sigur 
la etajele superioare ale clădirii, luând Găleată sau geanta și Caietul de urgență cu tine. NU încer-
cați să treceți prin apele de inundații de orice adâncime. NU încercați să părăsiți clădirea într-o 
mașină. Dacă trebuie să evacuați, purtați vesta de salvare sau dispozitive similare de plutire. Elimi-
nați materiale periculoase. Evacuați într-un loc sigur, închizând ferestrele, conductele de aer.  

• Devărsări de substanțe chimice sau materiale suspecte. Dacă este posibil, limitați revăr-
sarea la sursă. Închideți echipamentul. Evacuați zona imediată. În cazul în care pericolul se extinde 
dincolo de zona din imediata apropiere, trageți alarma de incendiu și începeți procedura de 
evacuare a clădirii. Primul martor al devărsării/scurgerii de materiale periculoase: sună la numărul 
de telefon de urgență, oferind detalii cu privire la materiale, locație și numărul de persoane din 
vecinătate.  

• Scurgere de gaze. Nu trageți alarma de incendiu: acest ar putea provoca o explozie. 
Părăsiți zona și apelați numărul de telefon de urgență. Alertați folosind sistemul de adresare public 
sau din ușă în ușă. Evacuați clădirea, urmând procedura de evacuare.  

• Explozie. Stați jos și acoperiți-vă sub birou, mese sau alte obiecte de mobilier care vă 
vor proteja împotriva cioburilor sau dărămăturilor . Atunci când este în siguranță, adresați-vă Sec-
ției de Apel de Urgență și raportați imediat explozia. Lăsați ușile deschise pentru a permite ieșirea, 
în cazul în care clădirea este deteriorată. Stați departe de pereți exteriori și zone care au bucăți 
mari de sticlă și/sau corpuri de iluminat suspendate grele. Stați aproape pentru instrucțiuni 
suplimentare de la comandantul de incident. 

Abilități de răspuns 

Abilitățile de răspuns asociate cu diferite roluri în Sistemele de Comandă în caz de Inciden-
te sunt descrise mai jos. Multe persoane din personalul dumneavoastră deja posedă unele dintre 
abilitățile de răspuns descrise mai jos. Mult mai multe abilități pot fi învățate prin programele onli-
ne de auto-învățare. De asemenea, puteți găsi resurse de instruire în comunitatea dvs. locală de la 
departamentul de incendiu, apărare civilă, Crucea Roșie sau Societatea Națională Roșie Crescent, 
precum și alte resurse. Faceți un plan anual de pregătire a personalului, pentru a completa orice 
lacune în abilitățile de răspuns de care veți avea nevoie. Multe școli au constatat că personalul a 
dobândit aceste competențe și le-au practicat în timpul exercițiilor, ei pot să le transmită către 
personal nou, prin sesiuni de formare cu grupuri mici în mod regulat de 30 de minute. Comandantul 
în caz de Incident este responsabil pentru conducerea operațiunilor de urgență și trebuie să rămână 
la Postul de Comandă ICC pentru a observa și direcționa toate operațiunile. IC va fi, în mod normal, 
directorul școlii, asistentul principal sau reprezentanții acestora. În absența unui IC normal, oricine 
își poate asuma atribuțiile IC până când cineva calificat poate prelua. Responsabilităţile includ: 
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Procedurile de Urgență Copacul cu Decizii 

DECLANȘARE RAPIDĂ FĂRĂ AVERTIZARE DECLANȘARE MEDIE AVER-
TIZARE TIMPURIE 

  

Violență Cutremur Incendiu Toate celelalte și reeval-
uările  

 STAȚI JOS, 
ACOPERIȚI-VĂ & 

ȚINEȚI-VĂ 

TÂRÂȚI-VĂ dacă 
este necesar 

Este clădirea sigură? 

   

  Nu  Da 

Blocare   Evacuarea clădirii   

• Semnal de alar-
mă  
• Apel de urgență  
• Toată lumea înă-
untru! 
 • Blocați toate 
ușile  
• Nimeni nu intră 
sau iese  
• Semne în fereas-
tră 

• Alarmă sau semnal de zguduire 
• Incendiu: Apel de urgență  
• Părăsiți clădirea  
• Asistați persoanele cu dizabilități & 
visitatorii  
• Luați provizii  
• Cutremur: Puneți semn în ușă 

Adăpostire 
(înăuntru) 

• Anunțați 
• Stați înăuntru în zone si-
gure 
• Nimeni nu intră sau iese 

STAȚI JOS, ACOPE-
RIȚI-VĂ & ȚINEȚI-

VĂ 

Este terenul sigur? STAȚI JOS, ACOPERIȚI-VĂ 
& ȚINEȚI-VĂ 

   

Da  Nu 

UNITĂȚI & ADĂ-
POSTURI ÎN AFARĂ   
• Numărați elevii  
• Faceți adăposturi  
• Îngrijiți și supra-
vegheați elevii 

 EVACUAREA ÎN LOCURI SI-
GURE 
• Deplasați-vă într-o loca-
ție mai sigură  
• Numărați elevii  
• Solicitați transport  
• Utilizați autovehiculele 
pentru adăpost  

 Reevaluare: 

Este sigur, este comunitatea în sigu-
ranță? 

 

Da  Nu 

REÎNCEPEREA ORE-
LOR și/sau Elibera-

rea Normală 

 ELIBERAREA ELEVILOR ÎN 
CAZ DE URGENȚĂ 
• Încredințarea doar per-
soanelor de contact în caz 
de urgență verificate și 
aprobate  
• Date documentului de 
reunificare 
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   • Începeți și încheiați răspunsul în caz de urgență;  

• Evaluați tipul și scopul urgenței;  
• Stabiliți amenințarea asupra vieții umane și a structurilor și nevoia de asistență externă;  
• Stabiliți postul de comandă („centrul de comandă în caz de incident");  
• Stabiliți și coordonați misiuni de urgență, după caz.  
Responsabilitățile echipei de comunicare includ:  
• Raportarea către comandantul în caz de incident;  
• Sprijinirea Comandantului în caz de incident prin facilitarea și furnizarea de 

comunicații;  
• Stabilirea unui sistem de adresare public;  
• Utilizarea de mesaje scurte, aparate de emisie-recepție, messenger și orice alte mijloace 

necesare pentru comunicarea între școală, serviciile de urgență și biroul districtual, după cum este 
necesar;  

• Furnizarea de comunicații oficiale de la IC la personalul și studenții din zonă, și părinții și 
publicul, după cum este necesar. 

 
Responsabilitățile Liderilor Filialelor Operaționale sunt: 
• deschide provizii de urgență; 
• Mobilizează echipele operaționale, după caz, și desemnează și supraveghează liderii 

echipei operaționale; 
• Menține contactul cu Centrul de Comandă în caz de Incidente; 
• Primește rapoarte din partea liderilor de echipă; 
• Menține lista cu incendiile descoperite și starea lor; 
• Primește lista cu elevii dispăruți/nenumărați. 
 
Stingerea incendiilor/ Căutare și salvare/ Evaluarea pagubelor și utilitățile. Echipele de 

control trebuie să se adune imediat la locul cu provizii de urgență pentru a obține echipamente de 
siguranță. Responsabilitati sunt: 

• Stingerea imediată a incendiilor mici cu echipamente de stingere a focului, distribuit de 
către personalul instruit sau elevii mai mari, fără a aștepta mobilizare; 

• Puneți siguranța salvatorului pe primul loc. Judecați bine în fiecare situație; 
• Echipe formate din trei membri desemnați pentru a căuta clădirile și etajele și căutarea 

elevilor care lipsesc; 
• Echipe formate din trei membri pentru a verifica și de a dezactiva utilitățile după caz și 

pentru a evalua daunele; 
• Verificați fiecare cameră din clădirile desemnate căutând persoane care sunt rănite sau 

au nevoie de ajutor. Începeți cu primul etaj și urcați;  
• Asigurați-vă că toată lumea este în afara clădirii(lor). Însoțiți oamenii afară din clădire în 

mod normal pe scări, holuri, și căile de acces ori de câte ori este posibil. Trimiteți persoanele 
rătăcite la zona de întrunire;  

• Scrieți un „X" cu creta pe ușile camerelor goale;  
• Acordați primul ajutor la fața locului, atâta timp cât nu sunteți în pericol;  
• Transportați răniții care nu au nevoie de ambulanță la zona de acordarea a primului 

ajutor, doar dacă este prea periculos să rămână;  
• Petreceți nu mai mult de un minut cu fiecare victimă găsită;  
• Înregistrați locația victimei în jurnalul echipei de intervenție de urgență; • Raportați re-

zultatele Responsabilului de Operațiuni (cu emisie-recepție dacă este posibil);  
• Echipe suplimentare la care se poate apela în funcție de rapoartele de evaluare. 
 

Responsabilitățile echipe se sprijin psihologic și acordarea primului ajutor sunt:  
• Stabilirea zonei de prim ajutor într-un loc sigur;  
• Asigurarea proviziilor de prim ajutor;  
• Triajul pentru salvare: prioritizarea verificării rapide pentru eliberarea căilor 

respiratorii, oprirea sângerării și tratarea șocului;  
• Coordonarea cu echipele de căutare și salvare;  
• Determinarea nevoii de asistență medicală de urgență;  
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• Acordați primul ajutor, după caz;  
• Păstrați evidența tuturor răniților și a ajutorului acordat;  
• Acordați primului ajutor psihologic și stabiliți un corp de îngrijitori pentru a ajuta elevii 

sau personalul care are nevoie;  
• Păstrați jurnalul studenților trimiși pentru asistență medicală de urgență și cei care au 

nevoie și recomandări. 
 
Responsabilitățile liderului și a echipei de întrunire sunt: 
 

  • Trimite formularele de raport privind starea elevilor de la profesori, raportând imediat 
orice răniti sau elevi care lipsesc;  

• Comunică Centrului de Comandă în caz de Incident prezența echipei;  
• Păstrează toate căile de acces, holurile și casa scărilor în siguranță și libere;  
• Implementează sistemul „îngrijitor" cu profesorii/personalul învecinat;  
• Ajută alergătorii să localizeze elevii, să-i ridice și să-i direcționeze către „Poarta de Reu-

niune”. 
  
Responsabilitățile membrilor echipei sunt:  
• Înregistrarea și reverificarea elevilor din când în când, raportând starea lor Centrului de 

Comandă în caz de Incidente;  
• Supraveghează și liniștește elevii pe toată durata urgenței;  
• Efectuează activități recreative și educaționale pentru a menține ordinea și calmul;  
• Furnizează apă și gustări pentru a ajuta la calmarea elevilor.  
 
Responsabilitățile echipei de reuniune elev-familie sunt:  
• Asigurăcă porțile de solicitare și reunificare sunt clar marcate deasupra capului și că 

există un semn în fața clădirii, direcționând părinții către poarta de solicitare.  
 
La poarta de solicitare:  
• Salutați și treceți părinții/tutorii prin procesul de solicitare;  
• Furnizați părinților formularul de reuniune elev-familie (permis pentru eliberarea copilu-

lui), care urmează să fie completat;  
• Verificați autorizația de pe cardul „persoanele de contact ale elevului în situații de 

urgență";  
• Solicitați identificarea. Dacă părinții sau tutorii sunt cunoscuți de personal sau identifi-

cați pozitiv de către elev, acest lucru poate fi utilizat în locul identificării oficiale, supus aprobării 
administratorului;  

• Păstrați partea de sus a formularului, la poarta de solicitare completată în ordine 
alfabetică;  

• Localizați copii, folosind lista  cu programul elevilor și identificați locația în zona de într-
unire de urgență;  

• Trimiteți un alergător cu partea de mijloc a formularului pentru a localiza studentul în 
zona de întrunire; 
• Dați partea de jos a formularului părintelui/ tutorelui și direcționați-i către poarta de reunificare; 

• Dacă o a doua persoană identifică același elev, verificați formularul de cerere și direcți-
onați părintele către poarta de reuniune pentru informații detaliate.  

 
La poarta reuniune:  
• Potriviți formularul de solicitare cu elevul. Solicitați identificarea. În cazul unei 

discrepanțe, solicitați adultului să se întoarcă la poarta de solicitare.  
• Dacă o a doua persoană identifică același student, verificați dacă elevull a fost luat, 

când și de către cine.  
 
Responsabilitățile liderului filialei de logistică sunt:  
• Blochează imediat toate porțile și ușile exterioare-asigură campusul;  
• Raportează comandantului în caz de incident;  
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• După caz, mobilizează persoane pentru a obține echipamente și oameni pentru a sprijini 
filiala de operațiuni;  

• Monitorizează porțile și le deschide pentru vehicule în caz de urgență și direcționează 
respondenții către zona care are nevoie de ajutor;  

• Afișează semne, după caz;  
• Direcționează părinții către „poarta de solicitare";  
• Verificați utilitățile și luați măsuri pentru a minimiza deteriorarea școlii;  
• Evaluați daunele locului și raportați constatările Centrului de Comandă în caz de 

Incidente;  
• Stabiliți zona de morgă, dacă este necesar; 
 • Lucrați cu cantina și cu ICC pentru a distribui resurse, cum ar fi apa, alimente, energie, 

radio, telefoane și produse de igienă;  
• Cereți ajutor pentru a crea adăpost, salubritate și nutriție, după caz. 

Echipa de adăpost și salubritate:  
• Elevii vor folosi sala de sport și vestiarele, dacă acestea sunt sigure și este disponibilă 

apă;  
• De asemenea, proviziile trebuie să fie pre-poziționate în depozitul de urgență;  
• Ecrane de confidențialitate pot fi realizate din containere mari din carton tăiate pe 

jumătate pe verticală pentru a face un ecran în „formă de v" sau făcute cu foi de culoare închisă și 
frânghii. Facilitățile separate pot fi necesare pentru fete și băieți;  

• Pentru a colecta deșeurile, puteți fie săpa găuri și acoperi cu nisip periodic, sau puteți 
folosi găleți și pungi din plastic.  

 
Adăpost: 
• În caz de condiții meteorologice nefavorabile, dacă sala de sport este sigură, elevii vor fi 

aduși înăuntru;  
• În cazul în care clădirea nu este sigură, IC alternativ va căuta altă locație. Păturile 

păstrate în magazia de urgență vor fi utilizate;  
• Furnizați apă și hrană pentru acele persoane care au depășit ora de masă;  
• Apa și stocurile cu alimente trebuie să fie ambele stocate și rotite în utilizarea regulată 

în mod continuu. 
 
Prevederi de răspuns 
În cazul în care clădirea sau locul trebuie să fie evacuate, există unele provizii cheie care 

trebuie să fie gata pentru a lua cu dvs.. Aceleași provizii vor fi necesare în cazul în care trebuie să 
vă adăpostiți în interior. Listele de control furnizate în Agendă recomandă proviziile care trebuie să 
fie păstrate de administrație, cabinetul de îngrijire, în fiecare clasă și în toate școlile. Biroul de 
administrație școlară „go-box" trebuie să conțină lista cu programul elevilor și al personalului, iar și 
pentru școlile primare și secundare trebuie să conțină Cardurile cu Persoanele de Contact ale Elevi-
lor în caz de Urgență, jurnalul cu intrarea, absențele elevilor și vizitatorii zilnici, harta școlii, nu-
mere importante de telefon, chei și consumabile de birou. Cabinetul de asistență medicală go-box 
trebuie să conțină prescripția cu medicamentele elevului și proviziile de prim ajutor. Conținutul 
trusei de prim ajutor trebuie să corespundă dimensiunii școlii dvs.. 
http://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit  

 
Fiecare clasă trebuie să aibă o sală de clasă „du-te-geantă" sau „du-te-găleată." Aceste 

„provizii de evacuare" trebuie să fie luate în deplasările pe teren și pot fi utilizate și în cazuri de 
blocare sau adăpostire înăuntru (unde găleata poate servi drept o toaletă improvizată). Fiecare 
cameră va avea nevoie, de asemenea, de o tablă de urgență sau caiet  care poate fi agățat de un 
cârlig la ieșire, sau plasat în interiorul "du-te-sac". Acest lucru trebuie actualizat la începutul fiecă-
rui an școlar și în cursul pregătirii exercițiilor școalare. „Gențile de confort” ale elevilor trebuie să 
fie solicitate de la părinți și păstrate într-un sac sau rucsac în clase, pregătite la ieșire. Asociația 
părinte-profesor poate dori să ajute la colectarea acestor elemente, în special pentru cei care nu și 
le pot permite. Părinții pot fi, de asemenea, solicita să doneze o pătură pe copil la școală, care vor 
fi păstrate în depozitul cu provizii de urgență (a se vedea mai jos). Proviziile de urgență școlare 
trebuie să fie amplasate într-un container sau rezervor, depozitat în afara principalelor clădiri ale 
școlii. Conținutul trebuie să includă o sursă de apă (aproximativ 4 litri de apă pe persoană pe zi - 
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jumătate pentru băut, jumătate pentru igienă). Acesta poate fi utilizat de către școală sau comuni-
tate, în cazul în care școala este utilizată drept adăpost. Acesta ar trebui să includă dispozitive de 
comunicare și, după caz, veste și pălării pentru membrii echipei de răspuns, provizii de adăpost, 
ecran de confidențialitate WC, provizii de căutare și salvare ușoare, dacă este necesar. Echipele de 
răspuns vor avea nevoie de acces la mai multe copii ale notebook-ului echipei de răspuns în caz de 
dezastre, care conțin hărți școlare și zona de întrunire, lista principală cu elevi, lista facultate/ 
personal, matricea de răspuns în caz de dezastru și de urgență, notițele responsabilului pentru co-
mandă în caz de incidente și proceduri de bază și specifice în situații de urgență. Echipele vor avea 
nevoie, de asemenea, de masă, scaune, consumabile de birou. 

  
4. PRACTICAREA, MONITORIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 
 
Susțineți exerciții de simulare pentru a practica, reflecta și actualiza planul dvs. 
Exercițiile școlare trebuie să fie adaptate la pericole așteptate. Fiecare școală trebuie să 

efectueze cel puțin 3 exerciții de incendiu pe an și cel puțin un exercițiu de simulare complet. Șco-
lile din zonele predispuse la cutremur sau inundații trebuie să exerseze, de asemenea, pentru a 
confrunta aceste pericole. Pentru fiecare exercițiu pe care îl efectuați cu notificare în prealabil, 
asigurați-vă că efectuați unul fără notificare în prealabil. Testați-le cu scenarii diferite, în momen-
te diferite ale zilei. Testați-le atunci când directorul școlii este acolo și atunci când el sau ea nu 
este acolo. Scopul exercițiului este de a pregăti pentru situații neașteptate, astfel încât, dacă este 
prea ușor, nu veți învăța cum să vă adaptați la situația reală. Exercițiile trebuie să fie întotdeauna 
tratate ca „un lucru real." Exercițiile bune sunt un proces de învățare. Ele încep cu pregătirea în 
avans de către personal, care oferă posibilitatea de a instrui elevii în grupuri în clasă, amintiți-vă 
procedurile și verificați proviziile. Simularea în sine este o oportunitate de învățare experimentală. 
În urma exercițiului, elevii pot pune întrebări profesorilor din clasă. O întâlnire a „întregii școli" și a 
personalului este o modalitate importantă de a pune întrebări și de a discuta despre modalitățile 
de îmbunătățire privind ambele măsuri de atenuare și de pregătire de răspuns. Cea mai importantă 
parte a oricărui exercițiu este discuția și planul de acțiune actualizat, care derivă din experiență. 

 
Indicatorii de monitorizare pentru gestionarea dezastrelor școlare 
Gradul de Pegătire în caz de Dezastre a Școlii si Lista de Reziliență (a se vedea Agenda) es-

te oferit pentru a vă ghida în reflectarea asupra propriilor progrese în implementarea politicilor și 
procedurilor de gestionare a dezastrelor școlare. Este cel mai satisfăcător să utilizați acest lucru la 
începutul eforturilor dvs., pentru a stabili „linia de bază", apoi să repetați această verificare o dată 
pe an, pentru a măsura progresul. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate în timpul pregătirii pentru 
și reflectate după exercițiile școlare, pentru a concentra eforturile dvs. continue în asigurarea sigu-
ranței elevilor și a personalului școlar și a asigura continuitatea educațională. 

 
Pregătirea Școlii în caz de Dezastru și Lista de Verificare a Rezistenței 
 
1. Comitetul de Gestionare a Dezastrului la Școală conduce Procesul de Gestionare a 

Dezastrului la Școală. 
‰ Un grup reprezentativ existent sau special din toate părțile comunității școlii este însăr-

cinat cu conducerea eforturilor de gestionare a dezastrului la școală în mod continuu. 
‰ Gestionarea dezastrului la școală are sprijinul deplin al conducerii școlii. 
‰ Comitetul de gestionare al dezastrului la școală conduce planurile în desfășurarea pri-

vind prevenirea, atenuarea, răspunsul și recuperarea. 
‰ Planul de gestionare a școlii în caz de dezastru sau situații urgente este revizuit și actu-

alizat cel puțin anual. 
 
2. Evaluarea și Planificarea pentru Dezastre, Atenuarea Pericolelor, Vulnerabilităților, 

riscurilor, capacitățile și resursele sunt cercetate și evaluate. 
‰ Măsurile de atenuare sunt identificate și clasificate pentru acțiune. 
‰ Rutele de evacuare a clădirilor și zonele de întrunire sigure sunt identificate. 
‰ Zona de evacuare și locurile sigure de reunificare a familiilor sunt identificate, după 

caz.  
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‰ Planurile de continuitate educaționale sunt în vigoare pentru pericolele recurente și de 
mare impact  

 
3. Măsurile de protecție fizică sunt luate pentru a proteja studenții și personalul 
‰ Clădirile și terenurile școlii sunt menținute pentru rezistența la dezastre. 
‰ Măsuri de prevenire ale incendiului și stingerea incendiului sunt menținute și verificate 

în mod regulat. 
‰ Sunt luate măsuri de siguranță legate de elementele nestructurale ale clădirii, mobilier 

și echipamente pentru a proteja elevii și personalul de pericole din interiorul clădirii (în special, 
cauzate de cutremure, condițiile meteo nefavorabile, etc.). 

 
4. Personalul școlii deține abilități de răspuns în caz de dezastre și situații urgente, iar 

școala are provizii în caz de urgență. 
‰ Personalul școlii este pregătit pentru a organiza un răspuns în fața dezastrului folosind 

un sistem de gestionare standard în caz de urgență (ex. sistemele de comandă în caz de incident). 
‰ Personalul școlii primeste pregătire pentru o varietate de abilități de răspuns inclusiv, 

după caz: evacuarea clădirii și zonei, primul ajutor, căutare și salvare, supravegherea, adăpostirea, 
nutriția și igiena elevilor. 

 
5.Școlile au și practică politicile și procedurile în caz de dezastre și situații de urgență 
 
‰ Politicile și procedurile operaționale standard pentru a confrunta pericolele cunoscute 
 ‰ Procedurile de operare standard includ: evacuarea clădirii și întrunirea, adăpostirea în 

interior, blocarea și reunificarea familiei. 
‰ Personalul școlii are și practică procedurile pentru a asigura reunificarea elevilor în 

condiții sigure cu persoanele de contact în caz de urgență identificate în prealabil de părinți sau 
paznici. 

‰ Exercițiile școlare sunt susținute de cel puțin de două ori pe an pentru a practica și îm-
bunătăți atenuarea dezastrului și abilități și planurile de pregătire. 

 
Matricea de Evaluare a Riscului 

  
C. Gravita-

tea 
  

  Impactului   

  
(vulnerabili-

tăți/ 
  

 
B. Probabili-

tatea 
resurse)   

A. Pericole 
Pericolului 0 scăzut – 5 D. Gradul riscului 

E. Prioritate 0 scăzut – 5 
ridicat 

ridicat B x C 

     

În coloana A, introduceți toate aceste pericole din lista de mai jos, care ar putea afecta 
comunitatea sau școala dvs.. Este posibil să trebuiască să cercetați aceste lucruri cu autoritățile 
locale de gestionare a dezastrelor. 

 

Pericole posibile:   

Cutremur Avalanșă Accidente la locul de joacă, atelier 

Inundație Alunecări de teren Accident de laborator 

Incendiu Dărămituri Accident rutier al elevului 

Furtuni de iar-
nă/extreme Vulcan Epidemie/îmbolnăvire 

Frig 
Eliberare de materiale 
periculoase Intoxicație alimentară 

Uragan/ciclon/taifun Accident de condus Bătaie între elevi 

Tornadă (ex. tren, navă, auto- Elev cu armă 
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stradă) 

Fulger Lipsă de apă 
Sinucidere sau tentativă de sinucidere a 
elevului 

Val de căldură Lipsă de energie Tulburări civice 

Secetă Lipsă de alimente Terorism 

Pandemie  Altele (specificați) 

(e.g., HIV/SIDA, gripă)   

 
În Coloana B, probabilitatea ca acest eveniment să se întâmple (de la 0 scăzut până la 5 ridicat) 

PERICOLE 1 2 3 4 5 
      

B. Probabilitate Foarte scăzută Scăzută Medie Ridicată Foarte Ridicată 
 
În Coloana C, introduceți gravitatea impactului la care vă așteptați. Acest lucru se va baza pe în-
țelegerea dvs. a diferitelor vulnerabilități, precum și măsurile pe care comunitatea dvs. le-a luat 
deja pentru a le reduce. 
VULNERABILITĂȚI 1 2 3 4 5 

      

C. Gravitate im-
pact 

Minor 
Contro-

labil 
Critic Devastator Mortal 

În Coloana D, multiplicați probabilitatea dvs. prin cotele impactului: Coloana B x C. Astfel, veți 
obține scorul dvs. de risc. 

SCOR RISC 1–3 8–4 14–9 19–15 25–20 
      

Descriere Foarte scăzut Scăzut Mediu Ridicat Foarte ridicat 
În Coloana E, convertiți scorul dvs. de risc la scoruri prioritare : 3-scăzut 2-mediu 1-ridicat. 

SCOR RISC 1–3 8–4  14–9  19–15 25–20 
         

NIVEL PRIO-
RITATE 

3 3 2 1 1  

         

Descriere Scăzut   Mediu   Ridicat 
 
Lista de Verificare a Siguranței Școlii 

           Identificați orice probleme de siguranță structurale care ar putea necesita investigații su-
plimentare. Este posibil să aveți nevoie de sprijinul unui inginer sau arhitect calificat pentru a 
efectua această evaluare. În cazul în care oricare dintre aceste condiții se aplică clădirilor dvs., va 
trebui să investigați în continuare cu ajutorul inginerilor profesionali. 
 
 Structura de siguranța a clădirii poate fi expusă riscului ca urmare a uneia dintre aceste condiții: 
 
1. LOCAȚIE și SOL 
 
‰ Sol mlăștinos 
‰ Deasupra sau lângă o linie defectă 
‰ Pe o pantă abruptă 
‰ Sub sau zonă predispusă la alunecări de teren  
‰ În albia râului sau inundație 
‰ Sol care nu a fost compactat înainte de construcție 
 
2. VÂRSTA CLĂDIRII și REGULILOR DE CONSTRUIRE 
 
‰ Construită înainte de implementarea și aplicarea regulilor de construire 
‰ Construită fără a respecta regulile de construire 
‰ Regulile de construire nu se referă la pericolele cu care vă confruntați 
 



 
 

 

 

71 
 

 
3. SISTEMUL DE ÎNCĂRCARE, TRANSPORTARE 
 
‰ Consolidarea betonului din clădire cu porțiuni discontinue, inegale sau slab conectate 
‰ Zidărie, piatră și chirpici fără măsuri în caz de cutremur  
‰ Chirpici fără consolidare orizontală sau verticală 
‰ Zidărie fără pereți, ferestre mici și usă regulate 
 
4. ÎNĂLȚIMEA CLĂDIRII 
 
‰ 4 + etaje slab construite beton armat 
‰ 2 + etaje zidărie nearmată 
 
 
5. PROIECTARE 
 
‰ Etajele diferite au aceeași înălțime, dar au deschideri de dimențiuni și amplasare diferite 
‰ Etajele diferite au diferite înălțimi. 
‰ Clădire dreptunghiulară foarte lungă și îngustă. 
‰ “L”-formă, “H”-formă, “T”-formă, sau clădire în formă de cruce fără rosturi de izolare 
‰ Apa de la inundație nu poate curge cu ușurință pein sau prin jurul clădirii. 
 
6. DATELE CONSTRUCȚIEI 
 
Construcție cu beton armat: 
‰ Coloane și grinzi din oțel insuficiente sau care nu se suprapun vertical 
‰ Oțelul transversal nu acoperă 135 grdae 
‰ Nisip necurățat și amestecat cu beton 
‰ Beton nu a fost amestecat pentru a eliminat bulele de aer 
‰ Acoperișul nu este fixat pe structură 
 
7. DAUNE CAUZATE DE APĂ 
 
‰ Apa de ploaie se scurge de pe acoperiș în interiorul clădirii  
‰ Umiditate sau miros în interior 
 
 

EVALUARE ȘI PLANIFICARE 
 
 Susținem o întâlnire de planificare a familiei în caz de dezastru la fiecare 6 luni (gospodărie, 

familie extinsă, familia in unul) Identificăm riscurile și folosim această listă de verificare pentru 
planificarea noastră. 

 Am identificat ieșirile și ieșirile alternative din casă și clădire. 

 Am căutat și identificat pericolele din casa noastră (ex., mobilă sau echipamente ce ar putea 
cădea sau rostogolii în timpul unui cutremur sau inundație) și din mediu (ex. locuri cu materiale 
periculoase)  
 Cunoaștem datele de contact al persoanei din afara zonei și numărul de telefon (în mod ideal, 

telefonul mobil pentru mesaje) Este: 

 Știm că vom folosi telefonul în caz de urgență fizică după dezastru. Vom folosi radio-ul și tele-
vizorul pentru informare 

 Știm unde ne vom aduna 

În interioriul casei:___________________________________________________________________ 
În exteriorul casei:___________________________________________________________________ 
În afara cartierului:___________________________________________________________________ 
și avem un mesaj privat pus în afara casei noastre. 
 Am făcut copii după documentele importante și adresele și numerele de telefon cele mai im-

portante. Una o ținem îa contactul din zona din afară, iar cealaltă în ghiozdanul de evacuare. 
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 Informăm pe toți cei pe care îi cunoaștem.  
 Participăm la planificarea în caz de urgență împreună cu comunitatea noastră. 
 Ne facem așteptările cunoscute în rândul factorilor de decizie locali, regionali, naționali. 

 
PROTECȚIE FIZICĂ 
 
 În caz de cutremur: Am fixat mobila înaltă și grea, dispozitivele, electronicele mari, corpurile 

de iluminat și alte obiecte care ne-ar putea ucide pe noi sau copii noștri, pe perete sau o suprafață 
stabilă. Avem obloane și altă protecție similară la ferestre. 

 Știm că niciodată după cutremur nu aprindem un chibrit, brichetă sau orice altă flacără până 
nu ne asigurăm că nu există riscul de scăpare de gaze. 

 Clădirea noastră a fost proiectată și construită în conformitate cu regulile seismice, de vânt 
sau inundație și a fost verificată de un inginer calificat, iar reparația sau consolidarea a fost finali-
zată. 

 Întreținem clădirea noastră, protejând-o de umiditate, reparăm deteriorările atunci când aces-
tea apar. 

 În caz de cutremur: Am încuiat sertarele din bucătărie, am securizat televizorul, calculatorul și 
alte obiecte electronice, am agățat tablourile sigur pentru a ne proteja de lucruri care ne-ar putea 
răni sau ar fi scump de înlocuit. 

 Avem un stingător de incendiu și îl verificăm o dată pe an. 

 Am asigurat amintirile de familie și obiecte de valoare culturală care ar putea fi pierdute pen-
tru generațiile viitoare. 

 Am limitat, izolat și securizat materiale periculoase pentru a prevenii vărsarea sau eliberarea. 

 Ținem pantofi și lanterne cu baterii noi sub pat. În caz de inundație: Păstrăm dispozitivele de 
plutire și vestele de salvare la etajul cel mai sus din clădire. În caz de incendiu: Am eliminat peri-
colele de incendiu din jurul casei noastre. Pentru apă: am creat canale și suntem pregătiți să facem 
saci de nisip. 

 Ne protejăm împotriva cioburilor cu perdele groase, jaluzele sau obloane. 

 În mod conștiincios, reducem, reutilizăm și reciclăm. 

 
CAPACITATEA DE RĂSPUNS: ABILITĂȚI ȘI PROVIZII 
 Știm cum să utilizăm un extinctor. 

 Știm cum să oprim electricitatea, apa și gazele. 

 Pentru avertizare timpurie: Înțelegem sistemele de avertizare timpurie și știm cum să răspun-
dem. În caz de cutremur: Am practicat „stai jos, acoperă-te și ține-te” și identificat cel mai sigur 
loc lângă o mobilă puternică joasă, sub o masă puternică, departe de ferestre. Dacă casa noastră 
are un acoperiș greu, fugim într-un spațiu liber. 

Am adunat provizii de supraviețuire în casa noastră și am făcut ghiozdane de evacuare pentru casa 
și mașina noastră (inclusiv un bidon de apă pe persoană pe zi și mâncare pentru 3 zile, prescripția 
cu medicamente, apă, alimente cu energie ridicată, lanternă, kitul de prim ajutor, numerar, haine 
și provizii speciale de care avem nevoie, inclusiv pentru vârstnici, persoane cu dizabilități, copii, 
animale). 

 Cunoaștem principiile sistemelor de comandă în caz de incidente sau sisteme standard similare 
de gestionare a situației de urgență pentru a organiza auto-ajutorul după dezastru în comunitatea 
noastră. 

 Am învățat abilități de prim ajutor, căutare și salvare, stingerea incendiului, comunicarea wi-
reless, înot sau voluntariat în cazul în care comunitatea nastră este lovită de un dezastru. 

 
Scenarii de Exerciții 
 
Scenariu de exercițiu în caz de Cutremur 
 
(Adaptați și practicați că vă aflați într-o zonă de mare risc seismic). Acest exercițiu se va baza pe 
un scenariu ipotetic de un cutremur cu magnitudinea probabilă de 6,8 care va traversa [regiunea 
dvs.] și afecta toate zonele provinciei noastre. Zguduirea intensă va începe la   [ora] și va dura 
timp de 45 de secunde. Va fi cel puțin o replică puternică în termen de 15 minute. Sistemele de 
energie, apă, gaz și canalizare nu funcționează în multe zone. Telefoanele școlii nu funcționează. 
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Unele autostrăzi în apropiere sunt deteriorate și traficul nu circulă. Străzile locale sunt, de aseme-
nea, blocate. Numeroase incendii au început din cauza liniilor electrice căzute și a exploziilor cau-
zate de conductele deteriorate subterane de gaz. Presupunem că va exista o stare de urgență și 
întreg personal, cu excepția celor cu permisiunea prealabilă, trebuie să rămână la școală. Depar-
tamentele de Poliție și Incendiu sunt suprasolicitate și nu se poate intra în contact cu ele. Persona-
lul școlar trebuie să presupună că sunt pe cont propriu pentru a adăposti și îngriji elevii și persona-
lul. [Notă: Dcaă școala dvs.este în apropierea coastei, asigurați-vă că evacuați într-un teren înalt, 
în caz de tsunami]. 
 
Scenariu de exercițiu în caz de Inundație  
(Adaptați și practicați că vă aflați într-o câmpie inundată). Exercițiu se va baza pe un scenariu ipo-
tetic de potop, care are loc în timpul celei de a 5-a zi de ploaie, generează scurgerile de inundații 
masive atunci când râurile depășesc matca sau sunt puse bariere. Acest lucru este diferit de orice 
experiență din ultimii 100 de ani. Directorul a primit un apel telefonic, fiind anunțat cu privire la 
inundația imanentă. În cazul în care clădirea dvs. are 2 etaje, planul dvs. este să evacuați la etajul 
al doilea. În cazul în care clădirea dvs. are un singur etaj, planul dvs. este să evacuați la un teren 
mai înalt, dacă timpul permite. Elevii au veste sau centuri de siguranță. 
 
Scenariu de exercițiu în caz de materiale periculoase 
(Adaptați și practicați că vă aflați lângă unitățile de producție care folosesc materiale periculoase). 
Exercițiul se va baza pe un scenariu ipotetic de eliberarede materiale periculoase industriale dintr-
o fabrică din apropiere. V-ați întâlnit cu operatorii unității industriale din apropiere și ați aflat 
măsurile care trebuie luate. Vi se dă o sirenă. Sistemele de comunicare telefonică funcționează. 
 
REȚINEȚI: fiecare exercițiu trebuie luat în serios. Trebuie să se răspundă la fiecare alarmă de in-
cendiu, ca și cum ar fi reală, ca și cum nu știm când este un exercițiu sau este real. 
 

Lista de Verificare a Cadrelor Didactice 
Profesori: Pregătiți-vă 
‰ Harta cu traseu de evacuare în caz de urgență este plasată în clasa dvs.. Pe ea, marcați clasa 
dvs. cu o culoare contrastantă. Dacă nu aveți una, vă rugăm să o obțineți de la biroul școlii. 
‰ Listele de verificare cu ghiozdanul, găleata, caietul/tabla de urgență și kitul de confort al elevi-
lor sunt completate. 
‰ Toate aceste provizii sunt la locul lor și ușor de transportat în caz de evacuare sau mers pe teren. 
‰ Confirmați dacă aveți sarcini speciale. Cunoașteți-vă colegii din clasele învecinate. Dacă numele 
dvs. nu apare pe matricea de organizare de urgență sau dacă nu aveți o clasă, vă rugăm să rapor-
tați centrului de comandă în caz de incident. 
‰ Verificați dacă știți unde se află stingătorul de foc și rețineți acronimul pentru a vă ajuta să-l 
folosiți: P.A.S.S. Trageți acul, îndreptați la baza focului, strângeți duza și dați la baza focului. 
‰ Este recomandat să completați propriul plan de familie în caz de dezastru la domiciliu și planul 
dvs. cu proprii îngrijitori. Vă rugăm să vă pregătiți acasă și la locul de muncă, în cazul in care este 
nevoie să stați mai mult decât ziua programată. Directorul sau reprezentantul va da drumul mem-
brilor personalului în funcție de nevoi. Dacă aveți circumstanțe foarte extenuante, discutați aceste 
aspecte cu directorul dvs. ACUM, nu în timpul unei situații de urgență. 
‰ Planificați o activitate liniștită pe care elevii o pot face în zona de întrunire, în cazul unei situa-
ții de urgență reale sau unui exercițiu. 
‰ În cazul unui dezastru înainte sau imediat după sfârșitul zilei de școală, vă rugăm să fiți pregătit 
să vă întoarceți la școală pentru a oferi sprijin elevilorr. 
 
Profesori: Pregătiți-vă elevii 
‰ Încurajați-vă elevii să ia toate exercițiile în serios. 
‰ Efectuați evacuarea clădirii cu clasa dvs. și cu clasele învecinate. Asigurați-vă că elevii dvs. cu-
nosc cele 4 reguli pentru evacuarea clădirii: Nu Vorbi! Nu Împinge! Nu Alerga! Nu te Întoarce! Elevii 
trebuie să știe că dacă este un cutremur când sunteți în afara clasei (în timpul pauzei sau prînzului 
sau dacă sunteți undeva), trebuie să iasă cu clasa cea mai apropiată și să NU se întoarcă înapoi, ei 
trebuie să se ducă la locul de întrunire în afară în caz de urgență cu clasa apropiată. 
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‰ Verificați traseele de evacuare în caz de urgență. Pregătiți 4 monitoare care vor avea rolul de 
coleg și îndrumați calea, verificând cu atenție pentru a vă asigura că traseul este liber (Acest lucru 
este cel mai important pentru clasele de la etajul al doilea sau fără acces la spațiu deschis în afa-
ră). 
‰ Dacă vă confruntați cu un risc de cutremur, practicați exercițiul „Stai jos, Acoperă-te, Ține-te”, 
punând elevii să-și țină poziția timp de 45 de secunde. Puteți număra împreună: unu-o sută, doi o 
sută etc. 
‰ Teacher in science labs should demonstr‰ Profesorii din laboratoarele de știință trebuie să le 
arate elevilor cum să stingă flăcările și să izoleze materiale periculoase în uz. 
‰ Asigurați-vă că elevii înțeleg procedurile de eliberare în caz de dezastru și urgență. Informați 
elevii că doar părintele (ții) lui, tutorele sau alt adult(ți) incluși pe cardul de contacte de urgență 
vor putea să îi ia de la școală într-o urgență reală. Explicați idea din spatele „porții de solicita-
re/portă de reunificare” și motivele acestora. 
Profesori și Elevi- Pregătiți-vă părinții 
‰ Profesorii trebuie să dea elevilor lor acasă notificări cu privire la exercițiu pentru părinți 
‰Confirmați cu părinții că Formularul de contacte de urgență este actualizat și explicați importan-
ța procedurilor de reunificare. 
‰ Reasigurați părinții că copiii lor vor fi în siguranță la școală până când ei ajung. 
 
 

Lista de verificare a personalului de transport 
Personalul de transport- pregătiți-vă înainte de o urgență. 
 
‰ În cazul unei urgențe majore, prima responsabilitate a șoferilor de autobuz este siguranța și bu-
năstarea elevilor. Conducătorul auto va ține cont de toți elevii și personal pe durata situației de 
urgență. 
‰ Pregătirea de acordare a primului ajutor este actualizată. 
‰Aveți în vehiculul dvs. datele de contact de urgență pentru toți elevii de pe traseul dvs. 
‰ Aveți în vehiculul dvs. informații medicale de urgență pentru elevii cu dizabilități sau boli care 
amenință viața. 
 

Lista de Verificare a Pregătirii Exercițiului 
Personalul de transport: pregățiți pasagerii dvs. 
 
‰ În zonele cu risc de cutremur, practicăm „Stai jos, Acoperă-te, Ține-te” și evacuăm vehiculul cu 
elevi 
‰ Toți pasagerii știu că trebuie să acționeze în conformitate cu instrucțiunile conducătorului auto. 
Personalul de transport: pregățiți părinții și îngrijitorii 
‰ Trebuie să reamintiți părinților că, în caz de urgență în timpul navetei, veți avea grijă de copii 
până la cea mai apropiată școală. 
 
Personalul de transport: în timpu l unui cutremur, știu că voi: 
 
‰ Opri autobuzul departe de liniile elctrice, poduri, pasage superioare, clădiri, posibile condiții de 
alunecare, copaci care atârnă sau alte situații periculoase (Rețineți că zguduirea poate fi confunda-
tă cu a explozie a roții). 
‰ Instruiți elevii să „Stai jos, Acoperă-te, Ține-te” și preluați comanda 
‰ Puneți frâna, opriți motorul și așteptați să se oprească zguduirea. 
 
Personalul de transport: după cutremur, și în cazul altor pericole, știu că voi: 
 
‰ Verifica și însoți răniții. Raporta și înregistra leziunile. 
 ‰ Evacua autobuzul, în cazul unui incendiu. 
‰Nu voi încerca să traversez poduri sau pasaje superioare deteriorate sau să traversez străzi sau 
drumuri inundate. 
‰ Utiliza radio-ul pentru a notifica locația de Transport și primi indicați, dacă este posibil. 
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‰În cazul în care este sigur să continui, merg cu vehicul sau pe jos până la cea mai apropiată școa-
lă. 
‰ Notifica comandantului în caz de incident locul școlii și oferiți contactele și informațiile medica-
le de urgența ale elevilor. 
‰Rămâne cu copii până când noi instrucțiuni sunt furnizate de comandantul în caz de incident sau 
Expediere Transport. 
 
Personalul de Transport: protejarea elevilor în caz de dezastru sau situații de urgență 
‰ Înțeleg că voi încredința elevii doar: 

• Părinților și tutorilor sau celor incluși pe lista de contacte de urgență, care se identifică în 
mod corespunzător (rețineți copia elevului/formularul de reunificare a familiei) 

• Furnizorilor de îngrijiri medicale (statutul și destinația documentului) 
• Directorului școlar, managerului, profesorilor sau reprezentanților de transport. 
• Autorităților de siguranță publică. 

‰ Înțeleg că poate voi fi nevoit să improvizez și să iau decizii independente, în funcție de situație, 
vârsta copiilor, locația autobuzului și așa mai departe. 

Formular de Raportare a Stării Clasei 
Returnați acest formular la punctul de colectare din zona de întrunire, imediat după evacuare. 
 
Numele profesorului/personalului responsabil:_____________________ clasa ________ 
 
Persoană responsabilă alternativă:________________________ Da ____ Nu _____ 
 
Toate Persoanele Numărate: [ ] Da [ ] Nu 
 
Lipsă sau Nenumărat: Văzut ultima dată : 
 
 

 
Persoane rănite: Unde sunt acum: 
 
Absent / A plecat mai devreme / Trimis altundeva?Unde? 
 
Persoane suplimentare prezente – nu în mod normal         Unde în mod normal? 
 

Formular cu Reunificarea Elevului-Familiei 
 

 
PARTEA 1: PĂSTRAȚI PARTEA DE SUS LA POARTE DE SOLICITARE 
 
PĂRINȚII COMPLETEAZĂ ACEASTĂ PARTE 
 
Numele elevului Clasa 

Numele rudei Gradul 
  

 
PARTEA 2: TRIMITEȚI PARTEA DIN MIJLOC DE LA POARTA DE SOLICITARE LA ZONA DE ÎNTRU-
NIRE PRINTR-UN ALERGĂTOR. TRIMITEȚI DUPĂ ELEV. Data 
 
PASUL 1A – POARTA DE SOLICITARE – PĂRINȚII COMPLETTEAZĂ ACEASTĂ PARTE 
 
Numele elevului   Clasa   

Numele rudei   Gradul   

Profesor(i)      
Numele părintelui/ tutore-
lui (Printați)     
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PASUL 1B – POARTA DE SOLICITARE – VERIFICARE – 
PERSONALUL COMPLETEAZĂ ACEASTĂ PARTE   
      

Numele de pe 
cardul de urgență: DA NU Dovadă  I.D.: DA NU 

Autorizat de către   
(Director sau reprezentant) 
Ora eliberării  

 
PAUL 2 – ZONA DE ÎNTRUNIRE – PERSONALUL COMPLETEAZĂ ACEASTĂ PARTE 
 
Semnătura profesorului: 
 
Notă: 

✂ —————————————————————————————————————————————— 

PARTEA 3: TRIMITEȚI PARTEA DE JOS LA POARTA DE REUNIFICARE: POTRIVIȚI PĂRȚILE 2 ȘI 3, 
CAPSAȚI ȘI ARHIVAȚI 
 
PASUL 3A – POARTA DE ELIBERARE – PĂRINȚII COMPLETEAZĂ ACEASTĂ PARTE 
Numele elevului Clasa 

Numele rudei Gradul 

Profesor(i)  
Numele părintelui/tutorelui (Prin-
tați)  

Semnătura părintelui/tutorelui  

Destinație: Număr de telefon 

PASUL 3B – POARTA DE ELIBERARE – 

PERSONALUL COMPLETEAZĂ ACEASTĂ 

PARTE  
  

Dovadă I.D. DA NU  

Autorizat de către (Director sau reprezentant) Ora eliberării 
 

 
Lista de Verificare a Proviziilor de Urgență 

 
BIROUL ADMNISTRATIV „GO-BOX” 
 

Descriere Pregătit Lipsește  Inițiale / Data 
 
Cardul cu contactele de urgență ale elevului 
 
Lista și orarul elevilor și personalului 
 
Intrarea/ieșirea elevilor 
 
Înregistrarea vizitatorilor zilnici 
 
Numere de telefon importante 
 
Harta școlii/planul etajului 
 
Chei 
 
Stilouri 
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Carnețele 
Markere 
Capsator și capse 
Agrafe 
Bandă 
CABINETUL MEDICAL “GO-BOX” 
Descriere Pregătit Lipsește Inițiale/ Data 

Registru cu medicamentele elevilor existenți 
Prescripția elevilor și alte medicamente 
Provizii de prim ajutor 
Pătură 
Cearceaf 
 
 
DEPOZITUL CU PROVIZII DE URGENȚĂ ALE ȘCOLII 
 
Descriere Pregătit Lipsește Inițiale / Data 

Apă 
Pături oferite de elevi 
Megafon 
Stick-uri pentru semnele grupului 
Radio de urgență 
Veste sau ecusoane pentru echipă/personal cu ID 
Generatoare 
Provizii de adăpost 
Pături 
Ecrane de confidențialitate (ex.cutii de carton) 
Wallkie Talkie 
Provizii de igienă 
Coifuri (pentru echipa de căutare și salvare) 
Rangă 
Lopată 
Scară 
Bandă adezivă 
Formulare de reunificare 
Cutie de dosare 
 
AGENDA ECHIPEI RESPONSABILE ÎN CAZ DE DEZASTRU 

Descriere                                                               Pregătit          Lipsește             Inițiale / Data 
 

HARAT ȘCOLII (arătând rutele de evacuare)  

HARTA CU ZONELE DE ÎNTRUNIRE  

(arătând locul claselor) 

 

LISTA PRINCIPALĂ A ELEVILOR (șișierul școlii  

va conține lista cu schimbările survenite de când a 

 fost alcătuită agenda) 

 

LISTA CU FACULTATEA/PERSONALUL 

 

MATRICEA DE RĂSPUNS A ȘCOLII ÎN CAZ DE DEZASTRE 

 

LISTA DE VERIFICARE A SISTEMUL DE COMANDĂ INCIDENT 

 

PROCEDURI DE BAZĂ ȘI SPECIFICE DE URGENȚĂ ȘI PERICOLE 
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CLASA „ADU-GHIOZDAN” SAU GĂLEATĂ pentru fiecare clasă. 
 

Descriere Pregătit Lipsește Initiale / Data 

1 KIT DE PRIM AJUTOR    

1 LANTERNĂ    
1 RADIO 
BATERII 
1 FLUIER 
4 PĂTURĂ DE URGENȚĂ 
4 PELERINĂ DE PLOAIE 
ȘERVEȚELE 
1 CEARCEAF ALB CURAT 
3 MARKERE 
 
PUNGI DE PLASTIC 
STILOURI 
CARNEȚEL 
PROVIZII PENTRU ACTIVITĂȚI ELEV (opțional) 
 
TABLE SAU CAIETUL CLASEI ÎN CAZ DE URGENȚĂ 

Descriere  Pregătit     Lipsește      Initiale / Data 

  LISTA CLASEI CURENTE       

1 SEMN ROȘU „VICTIME SAU PERICOL”       

1 SEMN VERDE „COMPLET EVACUAT”       

CLASA DVS. # SEMN       
FORMULAR DE RAPORTARE A PERSOA-
NELOR RĂNITE/DISPĂRUTE       

 
GHIOZDANELE DE CONFORT ALE ELE-
VULUI       
       

Descriere  Pregătit       Lipsește     Initiale / Data 
       

½ litru sticlă cu apă de băut       
1 gustare cu energie ridica-
tă/valabilitate lungă       
Schimb pentru lenjerie sau îmbrăcă-
minte       
Fotografie cu familia și/sau notă de confort 
de la părinți către elevi       
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VII. DEZVOLTAREA VOLUNTARIATULUI  
ÎN RÂNDUL COPIILOR 

(Instrucțiuni metodologice pentru liderii cluburilor de voluntariat la școală) 
 
Introducere 
Bulgaria are o tradiție îndelungată în ceea ce privește asistența socială și implicarea cetățe-

nilor în rezolvarea problemelor comunitare. În trecut, persoanele ce se implicau în astfel de activi-
tăți erau persoanele publice, sponsorii sau altruiștii. În ultimele decenii, termenul de ”voluntar” a 
crescut în popularitate și este folosit ca un concept de bază ce indică implicarea cetățenilor cu bu-
nă credință pentru rezolvarea problemelor de semnificație locală, națională și internațională. 

În orice societate democratică este de neimaginat să se vorbească despre dezvoltare fără a 
lua în considerare rolul voluntarilor.  Aceștia sunt una din cele mai valoroase resurse în majoritatea 
cazurilor, de exemplu, putem furniza munca socială social sau putem înfrunta consecințele dezas-
trelor. A fi voluntar înseamnă a folosi competențele, cunoștințele și experiența persoanelor în tim-
pul liber a acestora pentru cauze sociale sau pentru grupul de persoane cu risc / dezavantajate. 

Putem spune că respectivii copii din învățământul secundar inferior sunt încă insuficient fo-
losiți ca resursă de voluntariat. În mod tradițional aceștia cred că sunt mai mult obiect al voluntari-
atului în timp ce noi acordăm atenție pentru ca aceștia să-și dezvolte cultura de voluntariat pentru 
beneficiul altora și pentru beneficiul societății încă de la această vârstă sau chiar mai devreme. 
Reforma educației crește așteptările pentru copii în ceea ce privește participarea activă în proiecte 
și alte inițiative ce uneori depășesc orele de școală, un concept ce face față unei lipse de cultură. 
Rezultatul este cel prin care adolescenții sunt deseori forțați să intre în activități de voluntariat 
motivați doar de autoritatea organizatorului respectiv (director, profesor), dată acestuia prin virtu-
tea funcției sale profesionale. Pe de altă parte aceștia au dreptul iar cei care vor specifica altfel, o 
motivație mai pozitivă poate apărea foarte greu într-un loc disponibil dacă familia și comunitatea 
din afara școlii nu lucrează în această direcție încă de la vârste fragede. Conflictele emergente se 
pot soluționa doar dacă asumăm copiilor respectul necesar și respectul pentru personalitățile și in-
teresele acestora, precum și dezvoltarea orientată spre voluntariat cu reguli clare pentru ambele 
părți într-o atmosferă de suport și cooperare continuă. Mai departe vă vom specifica anumite in-
strucțiuni metodologice, în sensul de cum se poate efectua la nivel de dezvoltare generală a volun-
tariatului atât la școală cât și în afara acesteia, fapt ce înlătură limitările ocaziei particulare ("re-
țeaua de școli sigure"), bineînțeles cu aplicare spre respectivul/respectiva. 

 
Voluntariatul 
Uitați-vă cu atenție la comunitatea dumneavoastră și veți observa mii de surse ideologice 

neaplicate împreună cu inspirații și energii pozitive. Există o resursă potențială cu privire la faptul 
că toate comunitățile conțin persoane tinere. Pe de altă parte rareori dăm oportunitatea cetățeni-
lor tineri, respectiv cei cu vârste cuprinse între 14-15 ani în sensul de a contribui la ideile și talente-
le acestora în beneficiul cauzelor noastre comune. Chiar organizațiile ce deservesc sau susțin copii, 
acestea îi percep ca beneficiari primari de servicii decât ca respectivi potențiali colaboratori. Dato-
rită unei societăți încercăm să maximizăm resursele disponibile, putem noi să ne permitem ignoran-
ța continuă a celor mai tineri cetățeni? 

Voluntariatul reprezintă cauza perfectă pentru copii în sensul de a fi priviți ca fiind produc-
tivi, membri activi ai unei comunități. Pe de altă parte unele activități de voluntariat necesită edu-
cație sau experiență anterioară, cu un număr mare de inițiative și organizații ce pot oferi șansa de a 
încerca lucruri noi și de a aprecia entuziasmul și creativitatea mai mult decât cunoștința/știința. Ca 
voluntari, copii pot demonstra abilități unice proprii și pot face față lucrului adecvat vârstei acesto-
ra în conformitate cu nivelul actual al competențelor acestora nelimitându-se la vârstă. 

 
Beneficiile voluntariatului pentru copii 
Oricine poate beneficia din partea copiilor voluntari. Beneficiile sunt numeroase în ceea ce 

privește contribuția adolescenților către școală sau organizație, fie că aceștia sunt voluntar sau ca 
membri din larga comunitate. Proiectele de voluntariat, cu toate acestea, au un potențial de 
schimbare dramatică în sensul de bine pentru viețile persoanelor tinere – participanții acestuia. Im-
portanța copiilor ca respectivi voluntar pot promova stiluri de viață sănătoase și includere socială, 
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îmbunătățind selectivitatea, dezvoltând profesionalismul, predând competențe pentru viața de zi cu 
zi și așa mai departe.  

Rezultatele studiului efectuat în SUA la un etalon de 47,000 de copii din clasele cinci și doi-
sprezece din școlile publice (Benson & Roehlkepartain, 1993) arată faptul că respectivii copii ce s-au 
oferit ca voluntar cu muncă de chiar și o oră pe săptămână sunt mai puțin predispuși spre a arăta un 
comportament similar: ex. 7% din aceștia tind să consume alcool față de cei 14% ce se opun acestui 
fapt; 7% părăsesc școala, iar ceilalți 13% se opun acestui fapt, etc. 

De ce voluntariatul descurajează impactul asupra comportamentului negativ? Un posibil răs-
puns este acela că respectivele proiecte de voluntariat oferă activități pozitive, structurate și de 
reflectare. Voluntariatul inspiră îngrijirea, compasiunea și alte valori pozitive – persoanele care țin 
cont de altele sunt mai puțin predispuse manifestării comportamentale antisociale. În plus, au opor-
tunitatea de a interacționa cu respectivii colegi și adulți, care în combinație cu un mediu pozitiv pot 
neutraliza influențele negative ce pot duce la decizii greșite. Voluntariatul este, de altfel, o resursă 
importantă pentru adresarea unor probleme delicate în rândul persoanelor tinere precum sarcina, 
plecarea de la școală, abuzul de droguri și violența. 

Participarea copiilor la programele de voluntariat accelerează dezvoltarea psihologică, socia-
lă și intelectuală. Dezvoltarea psihologică este îmbunătățită prin creșterea stimei de sine, respon-
sabilității și interesului în învățământ. Dezvoltarea socială este influențată de dezvoltarea noilor 
aptitudini sociale și de un sens rigid al responsabilității și îndatoririi. Posibilul motiv pentru acest 
sens de datorie se asimilează prin experiența copiilor la programele de voluntariat conștientizând 
semnificația proprie în viețile altora. Dezvoltarea intelectuală este influențată de oportunitățile 
oferite de voluntariatul pentru copii pentru a exersa respectivele abilități intelectuale proprii. De-
seori, voluntariatul prezintă noi materiale de predare și oportunități pentru aplicații recente în ma-
terie științifică. Cele mai valoroase programe ce pot îmbunătăți dezvoltarea intelectuală sunt cele 
ce permit copiilor referința la sau gestionarea propriilor experiențe. 

Voluntariatul poate oferi valori și aptitudini importante în viață pentru copii. Copii ce parti-
cipă la activitățile de voluntariat sunt răsplătiți cu noi aptitudini și perspective. Această valoare 
poate fi importantă în lucrul cu respectivii copii ce au puține oportunități de dezvoltare a aptitudi-
nilor și intereselor precum cei social dezavantajați. De aceea stimularea aptitudinilor necesare pen-
tru vieți productive la maturitate pot include: responsabilitatea completării unei sarcini, acurate-
țea, fiabilitatea, înțelegerea celorlalți și așa mai departe. 

Voluntariatul reprezintă calea perfectă pentru copii în sensul de a se exprima personal prin 
productivitate ca membri activi ai comunității. Prin voluntariat, copii pot contribui în mod valoros 
la societatea acestora care este în continuă schimbare. În plus, anumite efecte ce revin muncii de 
voluntariat în rândul copiilor reprezintă o practică publică la un anumit punct de maturitate. Ca 
rezultat, societate devine o comunitate adevărată în care toate persoanele au o viziune comună și 
prosperă împreună. 

Studiile au dovedit importanța implicării copiilor în voluntariat mai devreme de adolescență. 
Firește, majoritatea oportunităților sunt orientate către adolescenți, în special cei cu vârste peste 
14 ani, dar datele dovedesc faptul că respectivii copii ce sunt implicați în voluntariat mai devreme 
au o tendință mai probabilă de a fi voluntari pe durata adolescenței și posibil mai departe în viață. 

 
Programe de voluntariat pentru copii 
Evident că există anumite deficite în programele de voluntariat orientate către copii cu vâr-

ste sub 14 ani, atât în țările participante cât și la nivel european. Cu toate acestea, există tendința 
de a crește acest număr precum și școlile și organizațiile non-guvernamentale (ONG-urile) care sunt 
orientate sau includ acest crup în inițiativele lor de voluntariat. Există patru opțiuni pentru include-
rea copiilor cu vârste sub 14 ani ca respectivi voluntari (Ellis, 1983). Acestea sunt: voluntariatul in-
dividual al grupurilor de copii, echipe familiale și echipe nerelatate între generații. În câteva cuvin-
te pentru fiecare opțiune: 

 Voluntariatul individual. Conform acestei opțiuni, copii sunt desemnați individual în baza capaci-
tăților lor speciale ce corespund nevoilor specifice; 

 Grupuri de copii. Conform acestei opțiuni, majoritatea responsabilităților sunt de colectare, 
organizare, supraveghere, etc. Grupul trebuie să aibă desemnat un anumit lider - adult. Timpul 
de instruire este redus iar celălalt beneficiu este cel în care membrii se motivează unul pe celă-
lalt. Acesta este cel mai comun caz de dezvoltare a voluntariatului la școală și în baza acestuia 
se va orienta și prezentul material;  
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 Echipele familiale. Cu o popularitate crescătoare a voluntariatului în familie, multe organizații 
dezvoltă programe de voluntariat ce implică părinții și copii acestora. Opțiunea este de a crește 
deoarece părinții au un timp limitat în ceea ce privește copii iar aceștia descoperă noi metode 
de a folosi respectivul timp în mod creativ. Teoretic această opțiune este cea mai ușor de gesti-
onat deoarece include supravegherea suplimentară a unui adult (părinte). Multe școli folosesc 
elemente pentru respectiva abordare în evenimente scurt-organizate; 

 Echipe nerelatate între generații. Această opțiune interesantă include perechi de voluntari din 
două categorii diferite de vârstă. Exemple de astfel de echipe sunt perechile de copii cu adoles-
cenți sau adulți cu copii ce finalizează o anumită sarcină de voluntariat. Această opțiune este fo-
lositoare pentru maximizarea supravegherii copilului permițând în același timp contribuția egală. 
 

Filosofia voluntariatului și rolul acestuia 
Voluntarii sunt importanți pentru orice organizație, inclusiv pentru școală, deoarece aceștia 

oferă, cu eforturi, contribuția la realizarea misiunii desemnate. Prin urmare, organizația are obliga-
ția de a investi în recrutare, motivare, instruire, evaluare și recunoaștere publică privind activitățile 
acestora, precum și resursele necesare pentru dezvoltarea voluntariatului. 

În general, voluntarii trebuie să-și negocieze rolul cu organizația. Organizația trebuie să țină 
cont de acest rol înainte de începerea serviciului de voluntariat, dar modul exact în care rolul va fi 
realizat în practică, ține de o chestiune de comun acord. 

În cazul voluntariatului de către copiii sub 14 ani, în mod evident, posibilitatea de a încheia 
un acord formal scris între cele două părți - școală (organizație) și voluntar (copil), cade. Totuși, 
acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să existe reglementări scrise și conștientizate de respectivul 
copil precum și consimțământul părintelui / mentorului său (de asemenea, în scris). După cum se 
poate vedea, o organizație poate observa beneficiile dezvoltării voluntariatului în rândul copiilor, 
decât implementarea în practică. Pentru a lucra cu voluntarii, este necesară adaptarea procedurilor 
existente astfel încât acestea să devină potrivite pentru această grupă de vârstă. Adesea, incertitu-
dinea de a lucra cu copiii împiedică ONG-urile să le includă în programele lor de voluntari. De fapt, 
aceleași bune tehnici de management se aplică atât copiilor cât și adulților. Principalele elemente 
ale acestora nu sunt diferite: recrutare si selecție, orientare, formare, motivare, supraveghere și 
evaluare, sprijin și recunoaștere ... 

 
Motivația 
Cauzele care îi fac pe oameni să își desfășoare activitatea de voluntariat sunt diferite pre-

cum oamenii în sine. Este important de știut că orice persoană ce efectuează o muncă de voluntar, 
vrea ceva în schimb pentru ceea ce va propune. Cel mai important beneficiu al tuturor este dezvol-
tarea personală și profesională ca o altă întrebare, în măsura în care se realizează, în special de 
către copii. 

Există diferite teorii cu privire la motivație. Unii spun că este sau nu acceptarea existenței 
altruismului ca factor motivant, mulți voluntari au declarat că principalul motiv este de a se implica 
în activități de voluntariat ca dorință de a ajuta pe alții fără să aștepte nimic în schimb. Spre deo-
sebire de această explicație, teoria instrumentală spune că o persoană este motivată să acționeze în 
cazul în care va primi ceva important din această acțiune. Conform acestei teorii, înainte de a se 
angaja într-o anumită activitate, voluntarul va adresa câteva întrebări ale căror răspunsuri vor fur-
niza informații cu privire la așteptările specifice ale acestor activități. Prin urmare, această teorie 
sugerează că voluntarii nu vin numai cu dorința de a da, dar  și cu lucrul așteptat pentru a obține. 
În unele cazuri, voluntarii știu exact care este rezultatul. Uneori, cu toate acestea, un voluntar re-
prezintă doar o idee, mai mult sau mai puțin clară cu privire la beneficiile potențiale ale participării 
la voluntariat. Și, în ambele cazuri, așteptările sunt la fel de importante în sensul de a fi reciproc, 
clar, înțeles și acceptat ca fiind deschise – fiind un punct de plecare al unei relații fructuoase între 
voluntari și organizație. 

În plus, teoriile sunt bazate pe factor de motivare intern (altruism, așteptări personale etc.) 
anumiți profesioniști cred că motivația poate fi influențată, transformată și modificată, mai ales 
când este vorba de copii voluntari. Astfel, în cazul în care un anumit comportament de ex. partici-
parea ca voluntar la un eveniment, are ca scop rezolvarea problemei în comunitate, susținut, încu-
rajat și chiar prețuit, cu o mare probabilitate ca în viitor respectivul voluntar să se alăture din nou. 
Sarcina liderului este de a găsi cel mai bun mod de a încuraja voluntarul și întotdeauna de aprecia 
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eforturile sale. Această teorie ne învață importanța de a recurge în mod constant la cuvinte și ges-
turi de apreciere și recunoștință, acest lucru este cel mai simplu mod de a sublinia contribuția vo-
luntarilor. 

Conform teoriei este nevoie de trei categorii de cauze pentru comportamentul uman: 
• Nevoia de afirmare: "Vreau să fiu cel mai bun"; 

• Nevoia de afiliere: "Vreau să fie acceptat și dorit"; 

• Nevoia de putere: "Vreau să am o influență pozitivă asupra lucrurilor." 

Deseori, una din aceste cerințe este mai predominantă într-un anumit moment și într-un 
anumit context. Considerând faptul că adolescenții au o nevoie mai mare de aceste elemente de 
motivare, fiind mai vizibil specialiștilor prezenți ce îi susțin. 

Oricare ar fi motivația acestora de a fi voluntar, ar trebui să o tratăm corect, să ne conside-
răm utili și apreciați, să ni se dea sarcinile în linie cu propriile capacități. Toate aceste lucruri pe 
care voluntarul le dezvoltă vor contribui la încrederea personală, la creșterea în experiență, la lu-
crul în echipă, comunicarea, participarea la proiectele de implementare și la capacitatea ulterioară 
de a aplica tot ce a asimilat pe viitor. 

Ce ar putea motiva un copil spre a deveni voluntar? Această problemă trebuie clarificată îna-
inte de a purcede la crearea clubului de voluntariat. Înainte de toate, factorul de motivare este de 
a specifica activitatea în sine, dacă aceasta se află în linie cu scopul intereselor personale. În acest 
sens, voluntariatul poate reprezenta un instrument pentru dezvoltarea profesională sau cel puțin 
pentru instruirea profesională. În afară de activitatea în sine, există mulți alți factori de motivare 
pe care copii le împărtășesc: 

 
• Se presupune că școala îi încurajează să participe în activități extrașcolare; 

• Dorința de a studia alte persoane tinere cu aceleași probleme; 

• Dorința de a fi diferit față de colegii neimplicați; 

• Dorința de a dezvolta noi interese și noi aptitudini; 

• Oportunități orientate spre rețele, deplasări și experiențe interesante; 

• Senzația de utilitate; 

• Bunăvoința de a crea noi relații și noi prietenii; 

• Senzația de a aparține unui grup cu o anumită cauză; 

• Abilitatea de a primi recunoaștere socială și mai mult. 

La fiecare stagiu de construcție a unui sistem eficient de management al voluntariatului, 
motivația trebuie cunoscută astfel încât factorii principali de motivarea a fiecărui individ să se poa-
tă lua în considerare și să se poate îndeplini. Motivarea nu este numai importantă in recrutarea vo-
luntarilor ci aceasta este crucială detenției continue personale. Retenția voluntarilor este procesul 
de păstrare conștiincioasă a voluntarilor pe un termen mai lung într-o organizație sau structură 
(incl. Club de voluntariat) pentru a permite continuitatea susținerii implementării activităților și 
programelor specifice. Problemele legate de detenția voluntarilor sunt de obicei asociate cu menți-
nerea motivației. 

Pentru a recapitula – motivarea voluntarului reprezintă determinarea efectuării muncii nece-
sare, recunoașterea principiilor și valorilor organizației și conformarea cu instrucțiunile date. Com-
portamentul uman este motivat dacă respectiva muncă este în linie cu nevoile acestora și dacă ceva 
productiv este făcut în acest sens. Voluntarul motivat va permite îndeplinirea nevoilor prin motivare 
benefică respectivei cauze satisfăcând în același timp persoana respectivă. 

 
Recrutarea și selectarea 
Principala provocare în procesul de recrutare nu este doar atragerea unui număr suficient de 

voluntari dar reprezintă și selecția celor mai adecvați pentru respectiva activitate. Campania orga-
nizațională de succes pentru recrutare a voluntarilor este esențială pentru evaluarea nevoilor. Îna-
inte de a purcede la recrutarea propriu-zisă a voluntarilor, trebuie să știm următoarele: 
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• Ce activități pot dezvolta voluntarii într-un club de voluntari? 

• Cu îi veți susține? 

• Care sunt aptitudinile și calitățile pe care voluntarii le stăpânesc bine în contextul activităților 
specifice ce vor fi implementate? 

• Care sunt procedurile prin care aceștia vor fi selectați? 

Există multe motive care să expună folosirea strategiilor și tehnicilor de recrutare a voluntarilor, 
în continuare unele din acestea sunt specificate mai jos: 

• Selectarea celui mai interesat; 

• Selectarea celui mai bun într-o anumită zonă de interes; 

• Identificarea calităților și aptitudinilor specifice, de exemplu, cunoștințe referitoare la edita-
rea fotografică, cunoașterea unei limbi străine, etc.; 

• Pentru o ușoară integrare în grup sau coeziune a grupului; 

• Pentru selectarea persoanelor ce doresc să se dezvolte și să contribuie, de asemenea, clubului, 
școlii sau organizației. 

Practica arată majoritatea strategiilor comune de recrutare a voluntarilor: selectarea comu-
nă, selectarea specifică ”concentrică” de recrutare și selectare într-un sistem închis.  

Selectarea generală reprezintă o strategie adresată publicului în general. Scopul este de a 
selecta voluntari pentru activitățile ce nu necesită aptitudini speciale sau pentru a completa locuri-
le unei organizații cu voluntari ce pot fi instruiți într-un timp scurt. 

Strategia specifică de selecție reprezintă recrutarea de voluntari pentru grupul țintă în sco-
pul de a îndeplini unele sarcini specifice. Această strategie reprezintă recrutarea de voluntari pen-
tru sarcini care necesită abilități sau cunoștințe speciale. 

Tipul de strategii concentrice reprezintă selecția prin care voluntarii existenți atrag noi vo-
luntari. Metoda privilegiată se adresează persoanelor care într-un fel sunt deja conștienți de acțiu-
ne, astfel șansa de a fi implicate este mai mare. În același timp, această strategie limitează capaci-
tatea de a recruta cei mai potriviți voluntari pentru activitățile care urmează a fi efectuate deoare-
ce nu vizează un grup mai larg. 

Selecția într-un sistem închis este o strategie care recrutează voluntari din sistemele închise, 
școală, firmă, unitate militară, grup ocupațional, din toate grupurile ale căror membri de multe ori 
interacționează și prezintă un grad ridicat de identificare cu respectivul grup. Această strategie de 
recrutare implica crearea unei culturi de angajament în rândul membrilor acestor grupuri, astfel 
încât acestea să accepte voluntariatul ca o acțiune pozitivă. 

Strategia specifică de selectare pentru recrutarea voluntarilor reprezintă grupul țintă în sen-
sul de a executa sarcini specifice. Prin această strategie voluntarii sunt recrutați pentru sarcini ce 
necesită aptitudini și cunoștințe specifice. 

Oricare ar fi abordarea, partea cheie în procesul de recrutare este denumită linie de mesaj. 
Pentru a fi eficient, respectivul mesaj trebuie să cuprindă patru aspecte: 

1. Specificarea nevoii (ce face referire la anumite aspecte existente în societate ce nu sunt 
doar în instituții/organizații); Care este nevoia pe care respectivul voluntar trebuie să o respecte? 

2. Descrierea lucrării: Care vor fi rezultatele concrete și pozitive provenite din voluntariat? 
3. Înlăturarea temerilor / suspiciunilor – cu ce și cum să depășim temerile și dezaprobările 

referitoare la munca de voluntariat? 
4. Prezentarea avantajelor: Care vor fi beneficiile voluntarilor ce vor participa în această ac-

tivitate? Care sunt preferințele și așteptările grupului de care respectivii aparțin? Ce poate atra-
ge/motiva un potențial voluntar? 

Oricare ar fi tehnica de recrutare a voluntarilor (anunțuri, publicitate, uzul altor voluntari, 
etc.). Mesajul trebuie să fie clar, comprehensibil din punct de vedere lingvistic pentru grupul țintă, 
în special dacă se referă la copii. Nu puneți accentul pe cuvântul voluntar, acest lucru poate deveni 
un obstacol datorită stereotipurilor din școală sau societate. Verbele la imperativ formează un di-
namism imparțial al mesajului (”Alătură=te...” ”Fii parte din...” ”Ajută...” ”Contribuie...” ”detalii 
legate de....” etc.). 
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Orientarea și instruirea 
Orientarea reprezintă procesul prin care un voluntar este în linie (orientat) cu noul mediu 

pentru acesta, lucrând cu ajutorul regulilor și principiilor de organizație. Acest proces este absolut 
esențial când se face referire la munca cu respectivii voluntari, fie muncă pe termen lung sau scurt. 

Instruirea reprezintă investiția în voluntarii orientați către dezvoltarea aptitudinilor și abili-
tăților de a lucra bine. Deoarece resursele sunt întotdeauna limitate, trebuie precizat faptul că per-
soanele trebuie instruite cu privire la modul de executare și din punct de vedere al celei mai efici-
ente instruiri. Cele 2 mari modele comune prin care instruirea apare sunt următoarele: 

1) instruirea structurată înainte de începerea muncii ca voluntar 
2) Instruirea la locul de muncă 
Programul structurat de formare/instruire. Anumite organizații lucrează cu voluntari în mod 

constant și oferă programe obligatorii de formare, voluntarii trebuie să le completeze cu succes 
înainte ca aceștia să se alăture ca voluntari. Aceste cursuri dura săptămâni sau luni și oferă o opor-
tunitate pentru organizație pentru a obține o idee cu privire la oameni pentru disponibilitatea de a 
face angajamente precum și potențialul adecvat al acestora. Ele pot fi, de asemenea, atractive 
pentru voluntari din mai multe motive și pot duce la renunțarea voluntarilor selectați înainte de 
participare. Cel mai important beneficiu este că această organizație devine instruită iar voluntarii 
devotați. 

Formare la locul de muncă. Acest tip de formare se practică atunci când locul de muncă nu 
necesită abilități speciale sau voluntarul le posedă deja într-o oarecare măsură. Metodele de do-
bândire de noi competențe includ "demonstrative" - în cazul în care persoanei îi este prezentat mo-
dul de a face ceva; "Mentoring" - în cazul în care mentorul expert, va instrui; "Coaching" - în cazul în 
care expertul învață persoana; "Experiența" - atunci când persoana încearcă ceva și învață din expe-
riență. 

Decizia celui mai eficient mod de formare a voluntarilor pentru dezvoltarea abilităților în li-
mita resurselor disponibile, va trebui făcută în acest sens. 

O atenție deosebită în ceea ce privește furnizarea serviciilor de orientare și educare a copii-
lor, este de a folosi metode creative, de a transmite toate informațiile necesare, astfel încât o min-
te tânără să poată percepe. Se recomandă folosirea unor grupuri mici, care încurajează participarea 
și ajută managerul să exploreze fiecare copil. O altă tehnică este de a utiliza materiale vizuale pen-
tru orientare și formare ca ajutoare vizuale - postere ilustrative, cărți de benzi desenate, filme. 
Accesibilitatea la Internet din ultimii ani de la diverse dispozitive, inclusiv telefoane mobile, face 
sarcina mai ușoară și mai fezabilă. Asigurând, de asemenea, distribuirea de materiale și încurajarea 
astfel încât copiii să-și poată extinde informațiile furnizate în prezentări. 

Orientarea și formarea întotdeauna trebuie luate în considerare în ceea ce privește caracte-
risticile de vârstă. Este important să ne amintim că respectivii copiii nu opun rezistență atenției 
adulților. Având în vedere acest lucru, orientarea și formarea profesională, care se poate face într-o 
perioadă mai extinsă de timp pentru adulți și copii nu ar trebui să depășească mult de trei ore pe 
sesiune. În cazul în care voluntarii mai în vârstă au dificultăți la ședință într-un singur loc pentru o 
perioadă lungă de timp, atunci la copiii este chiar mai dificil. O perioadă de două sau trei ore de 
predare, nu ar trebui să depășească 45 de minute, iar restul să fie pentru vacanțe, oferind posibili-
tatea de a elibera energia și de a revigora participanții. 

Angajarea în mod adecvat a părinților în procesul de formare și orientare ar fi valoroasă. Pă-
rinții trebuie să înțeleagă așteptările de la copiii lor, în scopul de a preveni orice neînțelegere în 
ceea ce privește activitatea voluntarilor. Acest lucru permite părinților să-și exprime preocupările 
sau să pună întrebări. Oferirea unei oportunități părinților în sensul de informare completă, face 
mai ușoară semnarea consimțământul necesar. 

 

Team-building 
Deși toate sarcinile de management sunt importante, o atenție deosebită trebuie acordată 

team-building-ului deoarece acest aspect reprezintă capacitatea persoanelor de a lucra împreună ca 
o cheie în crearea unui mediu de lucru eficient și pozitiv. 

Indiferent de aspectul formal sau informal al team-building-ului, anumite aspecte și fapte 
trebuie cunoscute și trebuie să se intervină atunci când acestea au loc. Mai jos sunt prezentate câ-
teva exemple referitoare la funcționarea unui team-building. 

 



 
 

 

 

85 
 

Informal Formal 

Crearea unui mediu prietenos (nu îl sub-
estimați!) 

Reguli clare ce guvernează roluri diferite și con-
tribuția acestora la succesul general 

Prânzul împreună, ceai împreună 
 

Ședințe obișnuite de club cu privire la temele in-
tereselor comune 
Sesiunile echipei de consolidare 

Organizarea unui eveniment social îm-
preună 

Instrucțiuni specializate pentru team -building 

Celebrarea evenimentelor speciale pre-
cum zile de naștere sau ziua internațio-
nală a voluntariatului (5 decembrie) 

Proceduri clare în caz de conflicte din interiorul 
echipei 

 

Supravegherea 
Odată cu începerea activității de voluntariat, aceasta se evaluează ca o sarcină constantă - 

pentru a monitoriza activitatea voluntarilor, sub responsabilitatea șefului clubului sau a altui perso-
nal profesional instruit (de exemplu Școala - psihologul școlar sau consilier de orientare). Participa-
rea copiilor la program trebuie să fie făcută ușor iar obiectivele operaționale trebuie atinse fără 
probleme. la timp și de bună calitate, clubul este unit iar conflictele interne, prin urmare, nu exis-
tă.  

Supravegherea voluntarilor poate fi efectuată continuu pe toată durata și/sau intervalele 
respective (periodic). 

Nu toți voluntarii necesită supraveghere "cu ochii în patru". Acest tip de supraveghere impli-
că ședințe regulate între supraveghetor și fiecare voluntar, în care se discută în detaliu toate pro-
blemele identificate pe durata supravegherii. Acest lucru este mai costisitor în termeni de timp și 
efort. Ședințele de supraveghere sunt folositoare pentru: 

 
• construirea unor relații bazate pe încrederea comună și interesele voluntarului; 

• discutarea progreselor muncii voluntarului respectiv; 

• stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse și monitorizarea activităților; 

• clarificarea și rezolvarea oricăror probleme; 

• oferirea de rezultate (feedback) din partea voluntarului; 

• permisiunea voluntarului de a influența activitatea prin opinia proprie. 

Managementul clubului de voluntariat este un proces complex, care ar trebui să includă: pla-
nificarea lucrului printr-o serie de sarcini, fără pregătire de orientare în sesiuni, oferirea încurajării, 
consolidarea sentimentului de succes, recunoașterea realizărilor și rezolvarea problemelor. O con-
cepție greșită, comună, cu privire la copii este faptul că aceștia au nevoie de o monitorizare con-
stantă. In timp ce acest lucru poate fi adevărat la cei mai mici, adolescenții sunt destul de auto-
nomi, antrenați și obișnuiți cu funcțiile lor. Copiii sunt capabili să evalueze progresul și feedback-ul 
continuu de la colegi în conformitate cu sarcinile atribuite. Acest lucru nu înseamnă că respectivul 
copil nu ar trebui să știe pe cine să contacteze în cazul în care are întrebări sau în cazul unei situa-
ții de urgență, dar nu poate avea nevoie de supraveghere permanentă. 

De asemenea, un alt punct important este dea  fi sigur că persoana responsabilă pentru ope-
rarea și supravegherea copiilor voluntari, este receptiv cu privire la ideea de voluntariat din partea 
copiilor iar aceștia înșiși se bucură de acest lucru. Rezultatul ar fi catastrofic dacă un lider nu se 
bucură de lucrul cu copiii sau dacă aceștia nu receptivi la ideea includerii copiilor ca voluntari. Co-
piii sunt adesea sensibili la ceea ce le spun adulții iar acest lucru ar fi în detriment în cazul în care 
informațiile nu au fost transmise cu atenție. In plus, flexibilitatea este, de asemenea, o caracteris-
tică importantă puternic recomandată atunci când se lucrează cu voluntari copii, deoarece, de mul-
te ori, aceștia au nevoie de mai multe opțiuni și libertate în a-și exercita creativitatea și ideile lor. 

 
Reclamații/Plângeri 
Organizația ar trebui să încurajeze dezvoltarea unui mediu deschis și echitabil, în care fieca-

re problemă, plângere, sugestie sau întrebare are un răspuns adecvat și în timp util. În cazul în care 
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un voluntar are o problemă cu cesiunea sau în interacțiunea cu un alt voluntar sau membru al per-
sonalului, șeful organizației ar trebui să fie informat de acest lucru. Organizația este obligată să 
depună toate eforturile necesare pentru a rezolva plângerea cu respectiva confidențialitate, în mod 
corect și în timp util. 

 
Recunoașterea și premierea 
Recunoașterea pentru munca voluntarilor este un proces în care recunoștința informală este 

exprimată voluntarului ce îndeplinește la timp o sarcină specifică. O recomandare cheie în ceea ce 
privește recunoașterea este recunoscută în primul rând din punct de vedere al realizărilor voluntari-
lor și în al doilea rând, din punct de vedere al coerențelor cu privire la acest efort. Eforturile depu-
se de voluntari sunt important de remarcat și lăudat iar acest lucru trebuie făcut continuu. De ase-
menea, asigurați-vă că tehnica de recunoaștere, idee sau eveniment de recunoștință exprimată este 
aplicabilă copiilor. Este important să se cunoască publicul țintă și să se țină cont de acest lucru la 
dezvoltarea ideii sau evenimentului de recunoaștere. Menținerea accentul axat pe publicul vizat 
ajută la asigurarea atractivitatea ideii sau evenimentului de  recunoaștere. 

Atribuirea este un proces de exprimare publică și formală de recunoștință la un voluntar pen-
tru contribuția sa. Recunoașterea ce prevede munca de voluntariat se poate face zilnic. Premie-
rea/recompensarea unor voluntari este tipică pentru sfârșitul perioadei anterioare sau, în cazul ser-
viciilor de voluntariat pe termen lung, la sfârșitul fiecărui an calendaristic. 

În plus față de recunoașterea și recompensarea voluntarilor copii în cadrul unei organizații 
sau a unei școli are potențialul de a fi exterioară. Nominalizarea recompensării copiilor din alte or-
ganizații sau prezentarea realizărilor lor în mass-media reprezintă alte metode de respectare a 
eforturilor voluntarilor. 

Voluntarii sunt vitali organizației, iar contribuția voluntară este recunoscută în multe feluri. 
Printre cele mai simpliste metode de recunoaștere regăsim și cunoscutul "vă mulțumesc", atunci 
când o sarcină este finalizată cu succes pentru a implica voluntari în luarea deciziilor. 

Alte metode pot fi și următoarele: 
• Certificarea participațiunii la voluntariat 
• Specificarea voluntariatului în CV 
• Recompensarea/Premierea participațiunii 
• Scrisoarea recomandată la aplicarea pentru o bursă 
• Statutul de reprezentant sau purtător de cuvânt pentru o organizație / club 
• Incluziunea în ședințele internaționale sau proiectele școlare 
• Acces privilegiat la resursele școlii (ex. sala) 
• Includerea ca drept consilier sau legist în corpurile guvernamentale studențești și multe altele. 
 

Documentarea muncii de voluntar 
Documentarea eforturilor prin orele de voluntariat ale fiecărui participant reprezintă o bună 

metodă de măsurare obiectivă a participațiunii. Acest lucru se poate face cu un manual special sau 
un registru de voluntari sau altfel. Unele organizații certifică participarea la voluntariat în confor-
mitate cu orele muncite ca voluntar (de exemplu, 50 sau 100 ore). 

 
Integrarea voluntariatului la școală 
Cu toate că dezvoltarea voluntariatului în școli deseori necesită resurse suplimentare, efor-

turi sunt făcute în acest sens în sistemul școlar. De exemplu, instruirea voluntarilor și câteodată 
integrarea părții din muncă a acestora în procesul de învățare. Actualmente majoritatea programe-
lor de studiu permit o oarecare flexibilitate, dar orele par imposibile deoarece tehnologia informa-
ției este folosită pentru a pregăti material de promovare sau broșuri asociate cu un eveniment de 
voluntariat sau traducerea în limba Engleză a unor astfel de materiale necesită ore multe de instrui-
re în muncă pentru a executa case de păsări din inițiativa ecologică și așa mai departe. Slăbiciunea 
sistemului educațional nu este asociată cu practica de predare și voluntariatul dar se oferă o mare 
oportunitate în acest sens. Odată cu integrarea acestuia în procesul educațional, ambele părți pot fi 
beneficiare – copii văd clar sensul instruirii proprii iar profesorii pot stabili mai ușor scopurile didac-
tice. În timp ce o astfel de abordare contribuie la clădirea unei comunități școlare adevărate, valo-
rile comune și aspirațiile sunt împărtășite. Șeful clubului de voluntariat nu este protejat față de 
dezastre indiferent de pregătire fiind inevitabil ca unele deficite de cunoștințe și aptitudini din zona 
respectivă să poată apărea iar prin acest sens se pot întâlni o varietate de subiecte precum științele 
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naturii și cele tehnice sau comunitare. Într-o astfel de situație, școala poate acționa ca universitate 
și poate oferi ajutor specializat, prin respectivii profesori. Prin urmare unui club i se recomandă un 
sistem închis și izolat cu o cauză comună ce include toate resursele educaționale disponibile precum 
și alte resurse pe care respectiva școală le posedă. 

 
Concluzii 
Persoanele tinere sunt cea mai valoroasă sursă de voluntariat a societății de astăzi. Din pă-

cate, copii sub vârsta de paisprezece ani reprezintă o resursă neexploatată în acest sens. Este im-
portant să se promoveze și să se aprobe tradiția de voluntariat în rândul acestora. Prin participarea 
la activitățile de voluntariat copii pot experimenta plăceri și pot avea alte beneficii din ajutorul 
altora. Unele beneficii pe care le primesc ca rezultat al voluntariatului sunt: oportunitatea instrui-
rii/formării, dezvoltarea aptitudinilor sociale și civile. Atunci când voluntariatul devine parte inte-
grantă din viață la o vârstă fragedă, se adaugă ca o respectivă dimensiune importantă a procesului 
de creștere și finalmente conturează maturizarea copilului. 

Copii din prezentul material nu sunt tratați ca obiect ci ca un subiect. Acest concept trebuie 
să devină lider ca rezultat al creșterii numărului de programe de formare prin integrarea (inclusiv 
serviciile) programelor și orientarea către familie. Un alt efor ar fi cel de a crește numărul de vo-
luntari copii  în numărul crescător al organizațiilor de tineret și al altor structuri de voluntariat (in-
clusiv în școli). Evident, prin creșterea oportunităților de voluntariat pentru copii, numărul de parti-
cipanți la proiectele de serviciu va crește de asemeni. Prin urmare, este important ca respectivii 
coordonatori să posede managementul adecvat privind tehnicile de angajare efectivă a copiilor în 
propriile programe de voluntariat. Problemele legate de management precum formarea și orienta-
rea, monitorizarea și recunoașterea sunt doar câteva din problemele principale ce ar trebui luate în 
considerare la dezvoltarea unui program de voluntariat pentru copii. 
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ÎNSCRIERI 

 

А1. Model de reguli ale clubului de voluntariat în școală 

  

Prezentele reglementări permit guvernează activitățile de voluntariat al studenților din clubul 
"...." de la școala .................................. 

 

I. Dispoziții generale. 

 

1.1. Clubul de voluntariat "..." este un grup școlar de tineri voluntari ce permit participarea la 
activitățile creative, social folositoare și semnificative în particular pentru protejarea împotriva 
dezastrelor. 

Școala creează un club de voluntariat pentru a asigura condițiile dezvoltării conduitei, creativi-
tății și potențialului intelectual al persoanelor tinere active din punct de vedere social. 

1.2. Clubul a fost creat și operează ca bază a participării la voluntariat și ca egalitate între 
membrii acestuia. 

1.3. Orice student din clasele 5-7 poate deveni membru de club dacă acceptă obiectivele și sco-
purile clubului respectiv. 

 

1.4. Rezilierea se poate face prin părăsirea clubului de voluntariat sau prin excludere conform 
unei decizii a grupului de voluntari conform acțiunilor incompatibile cu ideile și principiile volun-
tariatului. 

1.6. Termeni cheie folosiți în reglementări: 

• Voluntariat – acceptarea ca voluntar privind obligațiile de a furniza muncă gratuită pentru be-
neficiile publice; 

• Voluntari – studenți ce efectuează activități sub forma de muncă gratuită pentru beneficii pu-
blice; 

• Beneficiile muncii – munca ce nu este plătită. 

II. Obiective și sarcini 

 

Obiectivele: Formarea cunoștințelor și aptitudinilor pentru protejare împotriva dezastrelor natu-
rale și a dezastrelor cauzate de om precum și a accidentelor; Dezvoltarea voluntariatului în 
acest sens și clădirea valorilor pozitive pentru cultura tânără. 

 

Sarcini: 

• Asimilarea cunoștințelor, aptitudinilor și culturii de siguranță și securitate prin înțelegerea și 
prevenirea (inclusiv prevenția) evenimentelor dezastroase; 

• Dezvoltarea caracterului moral prin munca de voluntariat în beneficiul societății; 
• Atragerea studenților pentru rezolvarea problemelor sociale importante; 
• Dezvoltarea unei motivații pozitive în rândul studenților și prevenirea riscurilor sociale; 
• Încurajarea schimbărilor în școală cu factori din mediul social și deschiderea/orientarea către 

procesul de educație; Dezvoltarea educației non-formale; 
• Pregătirea liderilor tineri; 
• Dezvoltarea aptitudinilor sociale ale studenților; 
• Orientarea profesională; 
• Organizarea semnificativă a timpului liber al studenților; 
• Dezvoltarea creativității, câștigul experienței necesare și aptitudinilor de implementare a pro-

priilor idei, proiecte și mai mult. 
 

III. Principalele principii ale clubului: 

• Voluntariatul – nimeni nu poate fi forțat să acționeze ca voluntar, voluntariatul poate surveni 
doar din liberul arbitru; 

• Fără taxe – serviciul de voluntariat este gratuit; 
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• Responsabilitatea – voluntarii ce se angajează într-o lucrare au o responsabilitate personală cu 
privire la performanța de calitate și finalizare a acesteia; 

• Respectul – voluntarii respectă demnitatea, caracteristicile și cultura tuturor persoanelor; 
• Egalitatea – voluntarii recunosc oportunitățile egale cu privire la participarea în orice activitate 

colectivă; 
• Independența – voluntarii recunosc faptul că activitățile de voluntariat contribuie la dezvoltarea 

personală, asimilând noi cunoștințe și aptitudini, demonstrând capacități și oportunități pentru 
afirmare. 
 

IV. Activitățile principale ale clubului: 

• Instruirea/Formarea; 
• Acțiuni voluntare; 
• Crearea concursurilor; 
• Dezvoltarea unei rețele de inițiative; 
 

V. Drepturile și obligațiile voluntarilor 

6.1. Voluntarul are dreptul de a: 
• Se alătura clubului de voluntari; 
• Executa activități conform aspirațiilor, capacităților și nevoilor proprii; 
• Face sugestii cu privire la formele și metodele de implementare a activităților de voluntariat și 

de a exprima liber opiniile proprii; 
• Orientare și formare adecvată pentru a asigura un voluntariat efectiv; 
• Susține șeful clubului și de a avea acces gratuit la resursele necesare pentru propriile activități; 
• Recunoaștere semnificativă și experiență în voluntariat; 
• Recunoaștere a contribuțiilor proprii; 
• Folosi atributele și simbolurile clubului; 
• De a părăsi clubul de voluntariat în mod voluntar. 

 
6.2. Voluntarul trebuie: 

• Să asimileze cunoștințe și să dezvolte aptitudini prin orientare și formare; 
• Să știe și să se conformeze cu obiectivele, sarcinile și principiile de muncă în clubul de volunta-

riat, inclusiv aceste reglementări; 
• Să execute comenzile/ordinile șefului clubului și să țină cont de activitățile atribuite; 
• Să folosească resursele clubului în singur scop; 
• Să protejeze și să muncească pentru club; 
• Să ofere informații suficiente și la timp cu privire la sfârșitul serviciului său de voluntar. 
VI. Încurajarea și recompensarea voluntarilor. 

• Anunțarea gratuității de membru de club sau școală; 

• Recompensarea cu diplome pentru realizări; 

• Recompensarea cu premii; 

• Oferirea accesului privilegiat la resursele clubului sau școlii; 

• Participarea la proiecte internaționale și altele. 

 

А2. Organizarea supravegherii  

 

Pregătirea unei ședințe pentru supraveghere:  

• Stabilirea frecventării și duratei ședințelor; 
• Găsirea unui loc adecvat (liniștit și fără întreruperi); 
• Evitarea anulării ședințelor sau amânării acestora datorită riscului de a transmite mesaje negati-

ve; 
• Identificarea problemelor ce necesită supraveghere – ce trebuie discutat la aceste ședințe și ce 

nu trebuie discutat (de exemplu, probleme personale); 
• Specificarea în agenda de voluntari a ședințelor și importanța frecventării acestora precum și 

aspectele specifice ale unei ședințe și subiectele de discuție (asigurați-vă controlul asupra agen-
dei/ordinii de zi); 
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• Specificarea lucrurilor confidențiale și neconfidențiale referitoare la relațiile cu voluntarii. Ma-
joritatea întrebărilor sunt confidențiale, dar câteodată unele probleme raportate pe durata su-
pravegherii vor fi oferite și altor voluntari. 

 

Pe durata ședinței:  

• Timpul de început și sfârșit de ședință nu trebuie extins din timpul alocat; 
• Ascultarea cu atenție a voluntarilor, folosirea aptitudinilor de ascultare activă (ascultarea limba-

jului corporal) pentru a arăta că sunteți interesat și înțelegeți raportul; 
• Discutați despre sarcinile executate în ultima supraveghere și stabiliți obiective pentru următoa-

rea perioadă; 
• Identificați toate nevoile de formare curente și viitoare; 
• Nu evitați conflictul – dacă o temă sensibilă necesită discutată încercați să găsiți o abordare pri-

vind soluționarea acesteia, nu ignorați, nu pretindeți că nu există (deoarece problema nu se va 
rezolva de la sine ci se va deteriora); 

• Identificarea tuturor problemelor potențiale și găsirea soluțiilor adecvate; 
• Asigurați-vă că orice feedback dat de voluntar este concentrat și constructiv asupra problemei – 

dacă trebuie să criticați trebuie să specificați intențiile; identificați opinia voluntarului cu privi-
re la problemă și încercați să îl ajutați în a găsi o modalitate de îmbunătățire a muncii proprii; 

• Fiți deschis opiniilor voluntarilor și tuturor criticilor și comentariilor sau organizației ca un în-
treg; 

• Evitați supravegherea excesivă a voluntarilor sau cearta continuă a acestora; 
• Încercați să clarificați rolul dvs. cu privire la coordonare / control, nu trebuie să le fiți prieten; 

acest lucru nu înseamnă că ședințele de supraveghere trebuie să fie prea formale sau nepriete-
noase; 

• Nu uitați să lăudați succesul voluntarilor. Puneți accent pe fapte și nu pe persoane și orientați-
vă către progres prin target-uri/obiective, nu lăudați la nivel general. 

 

După ședință:  

• Notați orice subiect ce trebuie discutat în viitoarea ședință; 
• Scrieți un raport scurt cu privire la modul de desfășurare al ședinței împreună cu concluziile și 

deciziile făcute, incluzând viitoare obiective; nu uitați să trimiteți voluntarului o copie a acestui 
scurt raport; 

• Nu uitați să le mulțumiți voluntarilor pentru munca depusă și să programați următoarea ședință 
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А3. Model de formular de raportare a orelor de muncă ca respectivi voluntari 
 

ORELE DE MUNCĂ ALE VOLUNTARULUI 
 

Luna ………………….20..... 
 

Nume complet voluntar ………………………………………..….. 

Data 
 

Ore 
muncite 

Activitatea implementată 
Semnătura 

voluntarului 

Semnătura per-
soanei de condu-
cere din organi-

zație 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Total 
ore 
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