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Rezumat

De la identifi carea și recunoașterea bolii de că-
tre OMS, urgența de sănătate publică resprezentată 
de COVID-19 a escaladat și a amenințat bunăstarea 
societății la nivel global.Școlile,care au un rol esen-
țial în bunăstarea individuală și colectivă a elevilor,se 
confruntă în condițiile pandemiei globale COVID-19 
cu provocări fără precedent. Pandemia,care în sine a 
provocat multă îngrijorare, stres și durere, factori ce 
pot genera probleme de sănătate psiho-emoțională 
pentru oricine și pot provoca simptome acute în cazul 
persoanelor cu probleme de sănătate mintală preexis-
tente,a impus și mutarea orelor în format online, pen-
tru a sprijini nevoile educaționale ale elevilor, situa-
ție generatoare de stres și provocări suplimentare.O 
metodă validată pentru identifi carea elevilor care pot 
avea probleme de anxietate sau depresie este scree-

ning-ul sistematic al populației școlare.Odată ce elevii 
sunt identifi cați cu risc de difi cultăți emoționale, este 
important ca școala să aibă un plan de acțiune pentru 
a-i conecta pe aceștia la servicii efi ciente de sprijin.
Personalul didactic, împreună cu psihologii și medicii 
școlari trebuie să aloce timp pentru promovarea sănă-
tății mintale, pentru reducerea îngrijorărilor elevilor, 
pentru a atenua depresia și anxietatea. Se recomandă 
dezvoltarea și promovarea prin intermediul școlii a 
unor pachete de intervenție online pentru sprijinirea 
elevilor în gestionarea stresului, anxietății și depresiei 
legate de carantina la domiciliu și cerințele academice 
ale educației online. O atenție sporită se impune să 
fi e acordată elevilor cu tulburări de sănătate mintală 
preexistente.

Cuvinte cheie: sănătate mintală, elevi, școală, 
COVID-19

Abstract

Since the identifi cation and recognition of the 
disease by the WHO, the public health emergency re-
presented by COVID-19 has escalated and threatened 
the well-being of societies globally. Schools, which 
play a key role in the individual and collective we-
ll-being of students, face unprecedented challenges 
in the context of the global COVID-19 pandemic. 
The pandemic itself caused a great deal of concern, 
stress and pain, factors that can cause psycho-emoti-

onal health problems for anyone and can cause acute 
symptoms in people with pre-existing mental health 
problems and has forced the relocation of hours in on-
line format to support students’ educational needs, ad-
ding stressful situations and additional challenges. An 
established method for identifying students who may 
have anxiety or depression is the systematic screening 
of the school population. It is important for the school 
to have an action plan once students are identifi ed as 
at risk of emotional distress, in order to connect them 
to effective support services. 
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Teachers, along with school psychologists and 
physicians, should devote time to promote mental 
health, reduce students’ worries, and alleviate de-
pression and anxiety. It is recommended that schools 
develop and promote online intervention packages to 
support students in managing stress, anxiety and de-

pression related to home quarantine and the academic 
requirements of online education. Increased attention 
should be paid to students with pre-existing mental 
health disorders.

Key words: psycho-emotional health, stu-
dents, school, COVID-19

Introducere

De la identifi carea și recunoașterea bolii de că-
tre OMS [1], urgența de sănătate publică resprezentată 
de COVID-19 a escaladat și a amenințat bunăstarea 
societății la nivel global. În afară de impactul asupra 
stării fi zice, există dovezi ale impactului psihologic di-
rect și indirect și ale efectelor sociale multiple ale pan-
demiei COVID-19 în prezent și care ar putea afecta 
sănătatea mintală în viitor [2]. Conform unui raport 
UNESCO [3], peste 1,6 miliarde de elevi au avut șco-
lile închise temporar din cauza pandemiei COVID-19, 
ceea ce reprezintă peste 91% din totalul elevilor în-
scriși, fapt ce a impussistemelor școlare din întreaga 
lume trecerea rapidă la învățarea la distanță, lucru ce 
are potențialul de a pune în pericol starea de bine a 
elevilor.Studii recente au arătat că izolarea la domici-
liu și derularea procesului educativ în format online 
afectează sănătatea fi zică și psihică a tinerilor [4]. Au 
fost descrise la elevi tulburări de stres post-traumatic, 
furie, frică, tristețe, nervozitate și tulburări emoționale 
[5, 6], iar un studiu recent derulat în China [7] a indicat 
că mai mult de jumătate dintre elevii de liceu au suferit 
de simptome depresive și aproape o treime dintre ei au 
suferit de simptome anxioase. 

Rolul școlii în promovarea bunăstării 
psiho-emoționale a elevilor

Școlile au un rol esențial în conectarea dezvol-
tării caracterului la copii și tineri cu bunăstarea indivi-
duală și colectivă, care, pe termen lung, va modela va-
lorile și atitudinile societății în care trăiesc. Profesorii 
joacă un rol important în furnizarea de experiențe de 
învățare și oportunități care dezvoltă și modelează ca-
racterul și bunăstarea copiilor și tinerilor.

Necesitatea de a promova starea de bine a co-
piilor este larg acceptată ca un imperativ moral, iar ca 
imperativ pragmatic, este la fel de demnă de prioriti-

zare. Incapacitatea de a proteja și a promova bunăs-
tarea copiilor este asociată cu un risc crescut într-o 
gamă largă de aspecte mai târziu în viață, care variază 
de la afectarea dezvoltării cognitive, la performanțe 
școlare slabe, de la competențe și așteptări reduse, la 
productivitate și câștiguri reduse, de la rate mai mari 
ale șomajului la dependență crescută de asigurări so-
ciale, la prevalența crescută a comportamentelor anti-
sociale și implicarea în infracționalitate, la o mai mare 
probabilitatea de consum de droguri și abuz de alcool, 
la niveluri mai ridicate ale nașterilor în rândul adoles-
centelor și creșterea costurilor de îngrijire medicală și 
o incidență crescută a bolilor psihice [8,9].Nevoia de 
conexiune socială este fundamentală pentru oameni. 
Școala oferă structură și rutină vieții elevilor. Urmând 
rutina trezirii la o anumită oră, mersul la școală și 
venirea acasă la anumite ore oferă un sentiment de 
normalitate. Pentru majoritatea elevilor, școala nu în-
seamnă doar pregătire academică, ci și interacțiune 
socială. Prin interacțiunile lor cu colegii, profesorii și 
cu alți membri ai personalului școlar, tinerii învață să 
interacționeze cu personalități non-familiale. În cur-
tea, holurile și sălile de clasă ale școlii lor, tinerii sunt 
expuși la o varietate de tipare culturale, perspective și 
moduri de viață, care pot fi  diferite de ale lor.

Școala în contextul pandemiei 
COVID-19

În fața pandemiei globale COVID-19, școlile 
se confruntă cu provocări fără precedent. Pandemia a 
impus mutareaorelorîn format online, pentru a sprijini 
nevoile educaționale ale elevilor. Pandemia în sine a 
provocat multă îngrijorare, stres și durere, factori cepot 
genera probleme de sănătate psiho-emoțională pentru 
oricine și pot provoca simptome acute în cazul per-
soanelor cu probleme de sănătate mintală preexistente.
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Pentru copiii și adolescenții cu nevoi de sănă-
tate mintală, închiderea școlilor înseamnă o lipsă de 
acces la resurse disponibile de obicei prin intermediul 
școlii. Rutina școlarăeste importantă pentru tinerii cu 
probleme de sănătate mintală. Când școlile sunt în-
chise, elevii pierd o ancoră în viață și simptomele lor 
pot recidiva.

Profesorii pot observa și semnala existența 
unor probleme de sănătate psiho-emoțională în rândul 
elevilor, dar în contextul închiderii școlilor și derulării 
procesului de învățare în format online, care face ca 
profesorii să nu se întâlnească personal cu elevii și 
atunci când se întîlnesc să nu poată citi fețele mascate 
ale acestora, s-ar putea să nu fi e disponibili unii dintre 
indicatorii tipici pe care profesorii îi pot folosi pentru 
a identifi ca elevii care se confruntă cu diferite difi cul-
tăți. Ca atare, profesorii se pot confrunta cu incertitu-
dini legate de starea psiho-emoțională a elevilor, iar 
identifi carea elevilorce ar putea avea nevoie de sprijin 
suplimentar este îngreunată - în special în ceea ce pri-
vește anxietatea și depresia, care adesea pot rămâne 
nedetectate chiar și în cele mai bune circumstanțe.

Unul dintre cele mai stresante aspecte ale situ-
ației actuale este incertitudinea. Nu se știe cine a fost 
sau va fi  infectat, cine ar putea fi  purtător răspândind 
virusul către alții, fără să știe chiar când și cum se 
vor redeschide școlile sau care vor fi  efectele pe ter-
men lung ale acestei pandemii. Confruntarea cu atât 
de multe necunoscute sporește anxietatea. O anumită 
cantitate de frică și îngrijorare este o reacție normală 
la această situație anormală, dar dacă anxietatea unei 
persoane este atât de intensă încât perturbă capacitatea 
persoanei de a se concentra asupra activităților, inter-
ferează cu capacitatea persoanei de a dormi noaptea 
sau determină persoana să evite angajarea în lucrurile 
pe care trebuie să le facă, se impune apelarea la ajutor 
profesional.

Screening-ul universal pentru 
identifi carea elevilor la risc

O metodă validată pentru identifi carea elevilor 
care pot avea probleme de anxietate sau depresie este 
screening-ul sistematic al populației școlare. Pentru 
elevii din școala elementară, screening-ul implică 
completarea unor chestionare scurte cu privire la 
emoțiile elevilor și comportamentele la clasă. La ni-

velurile gimnaziale și liceale, screening-ul se bazează 
în primul rând pe chestionarea elevilor cu privire la 
frecvența sau severitatea oricăror preocupări emoți-
onale.De asemenea, profesorilor li se poate cere să 
nominalizeze elevii care par a fi  excesiv de anxioși 
sau triști. Elevii pot completa chestionare folosind 
metoda clasică de sondaj cu hârtie și creion sau, mai 
adecvat pentru fazele de instruire online, chestionare 
online. Profesioniștii din domeniul sănătății mintale 
școlare (de exemplu psihologi școlari, medici școlari) 
folosesc scoruri pe aceste chestionare pentru a iden-
tifi ca elevii cu risc de anxietate sau depresie. Uneori, 
acestor elevi la risc li se cere să completeze chesti-
onarul din nou câteva săptămâni mai târziu pentru a 
determina dacă provocările lor de sănătate mintală 
sunt de durată.

În cadrul procesului de screening, profesorii 
sunt cei care cunosc cel mai bine comportamentele 
generale ale elevilor, deoarece aceștia au cel mai mare 
contact zilnic cu elevii. Drept urmare, ei pot detecta 
modifi cări subtile ale dispoziției, obiceiurilor și prac-
ticilor de zi cu zi ale copiilor. 

Ulterior, psihologul școlar administrează scale 
de evaluare. O astfel de scală este chestionarul OMS-5 
(The WHO-5 Well-Being Index), un chestionar scurt 
format din 5 întrebări simple și neinvazive, care vi-
zează bunăstarea subiectivă a respondenților. Scala 
are o validitate adecvată atât ca instrument de scree-
ning pentru depresie, cât și ca măsură a rezultatului în 
studiile clinice și a fost aplicată cu succes ca o scară 
generică pentru bunăstare într-o gamă largă de dome-
nii de studiu. O analiză sistematică a utilizării acestei 
scale [10] a concluzionat că WHO-5 este un instru-
ment extrem de util care poate fi  aplicat atât în practica 
clinică (de exemplu pentru a depista depresia), precum 
și în studii de cercetare pentru a evalua bunăstarea în 
timp sau pentru a compara bunăstarea între grupuri. 

Pentru evaluarea stării de bine a copilului se 
poate utiliza și Scala Personal Wellbeing Index (PWI), 
care conține 7 itemi de satisfacție, fi ecare dintre ei 
corespunzând unui domeniu de viață: standardul de 
locuit, sănătate, realizări personale, relații interperso-
nale, siguranța personală, conectivitatea comunitară și 
securitatea viitoare. Aceste șapte elemente, care for-
mează PWI, reprezintă primul nivel de deconstrucție 
al întrebării globale „Cât de mulțumit ești de viața ta 
ca un întreg?”. Scala Personal Wellbeing Index-pen-
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tru elevi (PWI-SC) este o versiune a Personal Wellbe-
ing Index-Adult (PWI-A; IWG 2006)[11], care a fost 
reformulată pentru utilizare la elevii de liceu, dar care 
păstrează esența versiunii pentru adulți. Spre deose-
bire de scala pentru adulți, care include întrebări des-
pre „satisfacție“, elementele PWI-CS solicită ca res-
pondenții să indice nivelul lor de „fericire“ cu fi ecare 
domeniu. Adjectivul „fericit“ este susținut de faptul 
că este ușor de înțeles de către copii de vârstă școlară 
[12]. Domeniile folosesc, de asemenea, o formulare 
simplifi cată. De exemplu, “ Cât de mulțumit sunteți 
cu securitatea viitorului?„ este modifi cat cu “Cât de 
fericit ești în legătură cu ceea ce aștepți să se întâm-
ple în viitor în viața ta?”. Domeniile PWI-SC sunt la 
fel ca în scala pentru adulți și includ standardul de 
viață, de sănătate, realizarea în viață, relații, siguranță, 
conectivitate comunitară și de securitate viitoare. Fi-
ecare domeniu este teoretic încorporat pentru a repre-
zenta primul deconstruct de nivel al întrebării globale, 
„Cât de fericit esti cu viața ta ca întreg?”. Prelucrările 
preliminare efectuate de autori în cadrul unui studiu 
anterior au dovedit că acest instrument pentru evalu-
area stării de bine la elevi este un instrument valid. 
Conform studiilor lui Cummins [13], nivelul subiec-
tiv al stării de bine poate fi  folosit ca un indicator al al 
înfrângerii homeostatice și riscului de depresie. 

Înainte de pandemia COVID-19, se estima 
aproximativ că 15-20% dintre elevi vor fi  identifi cați 
la risc[14]. Acest procent va fi  cu siguranță mai mare 
în prezent, având în vedere potențialele și multiplele 
provocări psiho-emoționale în contextul pandemiei.

Profesioniștii din domeniul sănătății mintale la 
nivel școlar pot oferi sprijin direct elevilor care sunt 
potențial expuși riscului de probleme emoționale, aju-
tând la implementarea screening-urilor sistematice. 
Legea educației naționale nr. 1/2011,actualizată și pu-
blicată în Monitorul Ofi cial al României [15], prevede 
că ”Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din unităţile 
şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate 
benefi ciază de asistenţă medicală, psihologică şi lo-
gopedică gratuită, în cabinete medicale, psihologice 
şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat”. 
Legea prevede că unui psiholog şcolar îi este alocat un 
număr de 800 de elevi. Începând cu anul școlar 2021-
2022, intră în vigoare un nou alineat introdus (alin. 
11) care stipulează că unui post de consilier școlar îi 
este alocat un număr minim de 600 de elevi, respectiv 

un minim de 300 de preșcolari, în cadrul unei unități 
de învățământ cu personalitate juridică. România se 
confruntă însă cu o criză acută de psihologi şcolari, în-
deosebi în mediul rural, deşi numărul elevilor care au 
nevoie de ajutor de specialitate este în creştere. O altă 
problemă stringentă este reprezentată și de faptul că 
în România, potrivit datelor furnizate de Ministerul 
Sănătății [16], există 15.497 unități de învățământ și 
doar 2.878 cabinete de medicină școlară. Astfel, doar 
un procent de 18,6% dintre școli dispun de un cabinet 
medical.În timpul pandemiei COVID-19, personalul 
medical școlar realizează triajul epidemiologic pentru 
identifi carea elevilor cu simptome, asistă profesorii și 
personalul auxiliar în implementarea strategiilor de 
prevenire, urmărirea contacților, implementarea stra-
tegiilor de testare la nivel școlar și sprijinirea,împre-
ună cu psihologul școlar, elevilor, familiilor și perso-
nalului școlii și se implică în gestionarea stresului și 
anxietății generate de starea pandemică.

Screeningul este o parte a procesului 
de prevenire și sprijin. Ce se întâmplă 
după identifi care?

Odată ce elevii sunt identifi cați cu risc de di-
fi cultăți emoționale, este important ca școala să aibă 
un plan de acțiune pentru a conecta tinerii la servicii 
efi ciente de sprijin. În mod ideal, aceasta ar implica 
consiliere individuală sau de grup în școală, ca parte 
a unui sistem de sprijin pe mai multe niveluri [17]. 
Alternativ, elevii ar putea fi  direcționați către unitățile 
medicale care tratează tineri cu tulburări de sănătate 
mintală. 

Având în vedere numeroasele provocări de să-
nătate mintală pe care le pot întâmpina elevii în timpul 
pandemiei, este important ca educatorii să: (a) ajute la 
identifi carea elevilor cu risc prin screening sistematic; 
(b) pledeze pentru screening-ul universal al popula-
ției școlare în timpul și după fazele de învățare online; 
(c) sporească gradul de conștientizare a importanței 
screening-ului pentru sănătatea mintală, împreună cu 
colegii profesori, precum și cu administratorii școlii 
și părinții.

Concluzii

Depresia și anxietatea sunt probleme grave de 
sănătate mintală care contribuie la disfuncții psiho-so-
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ciale și academice.Pandemia COVID-19 a adăugat 
componente și dimensiuni noi ale stresului în rândul 
elevilor, ca urmare a izolării sociale, a cerințelor noi 
impuse de învățarea online, la care se adaugă teama 
de infectare și pierderea potențială a unei persoane 
dragi. În aceste circumstanțe, integrarea intervenției 
psiho-sociale și de sănătate mintală ar trebui să fi e con-
siderată ca parte din programele de educație online. 

Personalul medical din cabinetele școlare și ca-
binetele psihologice joacă un rol important în men-
ținerea în siguranță a școlilor și derularea în condiții 
optime a procesului instructiv-educativ, identifi carea 
subiecților la risc de tulburări psiho-emoționale, de-
presie, anxietate și promovarea metodelor de ajustare 
a stress-ului și promovare a sănătății mintale.

Personalul didactic, împreună cu psihologii și 
medicii școlari trebuie să aloce timp pentru promova-
rea sănătății mintale, pentru reducerea îngrijorărilor 
elevilor, pentru a atenua depresia și anxietatea. Se re-
comandă dezvoltarea și promovarea prin intermediul 
școlii a unor pachete de intervenție online pentru spri-
jinirea elevilor în gestionarea stresului, anxietății și 
depresiei legate de carantina la domiciliu și cerințele 
academice ale educației online. O atenție sporită se 
impune să fi e acordată elevilor cu tulburări de sănă-
tate mintală preexistente.
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