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PLAN DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ  

PENTRU PERIOADA SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR CARE PRESUPUN PREZENȚA FIZICĂ A ELEVILOR ÎN ȘCOALĂ 

 

 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Modalități de realizare a acțiunii Termen Responsabili 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

cadrului legal 

pentru 

desfășurarea 

activității 

didactice online 

*Elaborarea, aprobarea și comunicarea Planului de intervenție educațională 

pentru situația desfășurării cursurilor în regim online 

 

*Organizarea activităților conform: 

-Ordinului comun M.E.C. și M.S, nr.5487/1474/2020 

-Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea 

nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. 

-Aplicarea Ordinului nr.5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

-Adresa M.E.C. nr.35921/14.10.2020 pentru organizarea și desfășurarea 

activităților de evaluare, îndrumare și control din cadrul tuturor inspecțiilor 

școlare online. 

16.11.2020 

 

 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Membrii C.A. 

 

Director 

Membrii C.A. 
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-O.M.E.C.T.S. nr.5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, 

modificat prin O.M.E.C. nr.4303/2020 

 

*Utilizarea platformei gratuite asigurate de M.E.C. – G Suite for Education, 

cu referire la Classroom 

 

*Încurajarea utilizării portalului Digital pe educred.ro 

(https://digital.educred.ro), ca totalitate a platformelor de e-learning și a 

resurselor de învățare online asigurate și, după caz, validate și recomandate 

de M.E.C. (manuale digitale, manuale 3-D). 

 

*Promovarea altor modalități de învățare. 

 

 

 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

 

 

Director 

Membrii C.A. 

Cadre didactice 

2. Identificarea 

elevilor aflați în 

situație de risc în 

vederea asigurării 

participării 

acestora la 

activitățile 

didactice 

*Conceperea unui formular de colectare a datelor de identificare a 

situațiilor concrete din toate clasele. 

 

*Transmiterea pe emailul unității școlare a machetei realizate. 

 

*Interpretarea și centralizarea datelor obținute prin macheta completată de 

cadrele didactice, cuprinzând informații colectate de la părinții elevilor 

(Din totalul de 315 elevi înscriși în unitatea școlară, un număr de 18 elevi 

nu dețin niciun dispozitiv IT). 

 

*Identificarea modalităților de realizare a demersului didactic pentru toți 

elevii, pentru contexte diferite. 

 

13.11.2020 

 

 

 

 

 

 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

Director 

Membrii C.A. 

 

Secretara școlii 

 

Director 

Membrii C.A. 

 

 

Director 

Membrii C.A. 

Cadre didactice 

3. 

 

 

Intensificarea 

colaborării cu toți 

partenerii 

*Colaborarea cu administrația publică locală  și I.S.J. Iași, în vederea 

stabilirii de măsuri pentru facilitarea lucrului elevilor în mediul online, 

pentru dotarea cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet, 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

Director 

Membrii C.A. 

https://digital.educred.ro/
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4. 

educaționali, în 

vederea asigurării 

resurselor 

necesare 

desfășurării 

activității online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

procesului online 

de asigurare a 

în funcție de nevoile identificate - 18 tablete cu conexiune la internet pentru 

elevii care nu dispun de dispozitive IT 

 

*Identificarea resurselor financiare necesare achiziționării a 10 laptop-uri 

pentru cadrele didactice, care nu au dispozitive adecvate predării online sau 

le partajează cu membrii familiei. 

*Asigurarea accesului la echipamentele electronice (10) existente în 

unitatea de învățământ . Din totalul de 13 cadre didactice titulare în unitatea 

școlară, 6 cadre didactice desfășoară activități la sediul angajatorului, iar 7 

cadre didactice desfășoară activități în regim de telemuncă. Tot în regim de 

telemuncă desfășoară activitatea 3 profesori care au completare de normă 

în școală, precum și consilierul școlar. 

 

*Colaborarea cu I.S.J. Iași și C.C.D. Iași privind implementarea 

programelor de formare continuă pentru dezvoltarea competențelor de 

integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare, pentru 

cadrele didactice. 

 

*Încurajarea participării cadrelor didactice la cursuri online și  webinare 

prin care se dezvoltă competențele de integrare a tehnologiei în procesul 

didactic.  

 

*Identificarea și aplicarea modalităților de susținere a activității elevilor cu 

CES, colaborarea cu consilierul școlar și valorificarea RED postate pe site-

ul CJRAE. 

 

*Consilierea și suportul psihopedagogic adresat elevului și familiei 

acestuia, în vederea depășirii anumitor situații dificile în activitățile de 

învățare online și de integrare în colectivul virtual; 

se desfășoară 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

 

 

 

Conform 

graficului 

 

 

Administrator 

financiar 

 

 

Director 

Membrii C.A. 

Administrator 

financiar 

 

 

 

 

 

 

Director 

Membrii C.A. 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

Consilier școlar 

Cadre didactice 

 

 

Director 

Consilier școlar 

Cadre didactice 
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serviciilor de 

consiliere și 

asistență 

psihopedagogică 

* Suport psihologic privind creșterea rezilienței, acordat cadrelor didactice 

în adaptarea la metodologia de lucru online; 

*Gestionarea relațiilor părinte-copil, părinte-profesor, elev-profesor în noul 

cadru de lucru online, în vederea adaptării la noile condiții educaționale; 

* Formarea și consolidarea unui nou stil de abordare procesului educativ 

pentru elevi, profesori și părinți; 

*Înțelegerea propriilor emoții și învățarea unor strategii pentru  a face față 

emoțiilor negative (frică, furie, frustrare etc) în contextul pandemic actual; 

*Formarea deprinderilor de învățare și dezvoltare personală;  

*Dezvoltarea abilităților de explorare a traseelor educaționale în acord cu 

personalitatea elevului (pregătire pentru intrarea în ciclul gimnazial) 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

 

 

 

 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

 

 

 

Consilier școlar 

 

 

Consilier școlar 

Cadre didactice 

 

Director 

Consilier școlar 

 

Director 

Consilier școlar 

Cadre didactice 

 

5.  Valorificarea 

exemplelor de 

bună practică 

educațională 

*Organizarea de activități/ întâlniri on-line cu inspectorii de specialitate și 

membrii consiliului consultativ al disciplinei/profesori metodiști/ 

coordonatori de cerc pedagogic 

 

*Organizarea de activități/întâlniri între coordonatorii cercurilor 

pedagogice și cadrele didactice 

 

*Monitorizarea, de către director, a realizării activităților online de către 

cadrele didactice și diseminarea exemplelor de bune practici, în cadrul 

comisiei pentru curriculum, utilizând inclusiv SIIIR. 

 

*Încurajarea cadrelor didactice în acțiunea de realizare a RED, pentru a fi 

aprobate de I.S.J. Iași și postate pe site-ul școlii.  

 

18.11.2020 

 

 

 

Conform 

graficului 

 

Săptămânal 

 

 

 

Lunar 

Director 

Membrii Comisiei 

pentru curriculum 

 

Cadre didactice 

 

 

Director 

Membrii Comisiei 

pentru curriculum 

 

Director 

Cadre didactice 
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6.  Realizarea 

procesului de 

învățare pentru 

elevii care nu au 

acces la tehnologie 

*Elaborarea unei proceduri operaționale privind asigurarea accesului la 

educație pentru elevii care nu dețin dispozitive IT. 

 

*Stabilirea, la nivelul fiecărei clase, a metodelor de desfășurare a activității 

pentru elevii fără acces la tehnologie, astfel: 

-elevii, care provin din familii care dețin cel puțin un dispozitiv, vor alterna 

învățarea sincronă cu cea asincronă; 

-elevii, care nu sunt prezenți online, vor primi sarcini de lucru pe telefonul 

unuia dintre părinți – pe WhatsApp, le rezolvă, apoi trimite fotografii cu 

temele efectuate; 

-elevii, care nu au acces la tehnologie, vor fi sprijiniți prin materiale 

didactice în format letric (schița lecției, fișe de lucru, fișe de documentare, 

fișe de (auto)evaluare furnizate de profesorii clasei. 

 

*Continuarea achiziției de echipamente IT pentru elevi. 

 

16.11.2020 

 

 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

 

 

 

 

 

Conform 

graficului 

Director  

Membrii CA 

 

Director 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Contabil 

Administrator 

7. Coordonarea și 

monitorizarea 

organizării și 

desfășurării 

activităților 

suport pentru 

învățarea online 

*Comunicarea informațiilor primite privind deciziile adoptate la nivel 

național, pe perioada suspendării cursurilor, care au impact asupra 

activității unității de învățământ . 

 

*Monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport pentru 

învățarea online . 

 

*Monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport pentru 

învățarea la distanță. 

 

*Analiza, în vederea soluționării, a situațiilor deosebite apărute în procesul 

de învățare online și semnalate de părinți sau cadre didactice. 

 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

 

Director 

Membrii C.A. 

Membrii CEAC 

 

Director 

Membrii C.A. 

 

Director 

Membrii C.A. 

 

Director 

Membrii C.A. 
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*Completarea în SIIIR a informațiilor relevante pentru susținerea și 

îmbunătățirea accesului la educație. 

 

Director 

Secretara școlii 

8. Reglarea 

procesului de 

predare-învățare-

evaluare în mediul 

online prin 

utilizarea datelor 

rezultate din 

feedback 

*Elaborarea unui mecanism de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți, 

cadre didactice. 

 

*Aplicarea chestionarelor de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți, 

cadre didactice. 

 

*Raportarea, colectarea și analizarea informațiilor cu privire la activitățile 

derulate în fiecare clasă. 

Permanent, în 

perioada în 

care cursurile 

se desfășoară 

online 

   

Termene ISJ 

Iași 

Membrii CEAC 

 

 

Director 

Cadre didactice 

 

Director 

Membrii CEAC 

 

 


