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Tel. : 021.210.65.98
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NR. 460/30.04.2020
PLAN DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR
LICEUL TEORETIC ”TRAIAN” DIN BUCUREȘTI
Nr.
crt.
1.

Direcții de acțiune
Asigurarea cadrului legal
pentru
desfășurarea
activității didactice în
mediul online

Măsuri la nivelul unității de învățământ

Termene

Responsabili

Diseminarea la nivelul unității de învățământ a OMEC cu
nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a instrucțiunii privind
asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul
sistemului de învățământ preuniversitar și a Anexei la
OMEC nr. 4135/21.04.2020 - INSTRUCȚIUNE
Elaborarea și transmiterea de către unitatea de învățământ a
Planului de intervenție educațională pentru situația
suspendării cursurilor
Afișarea pe site-ul Liceului Teoretic ”Traian”
Actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice, și
respectiv a Fișei de evaluare a activității anuale a cadrelor
didactice, incluzând atribuții specifice învățării online, și
respectiv, indicatori de performanță, pentru evaluarea
activității didactice în mediul online.
Actualizarea site-ului liceului, a paginii de Facebook,
diseminarea informațiilor oficiale către cadrele didactice pe
mail, pe grupul de whatsap, în vederea accesării
platformelor de e-learning și a resurselor educaționale utile
desfășurării activității didactice în mediul online.
Stabilirea și diseminarea de către conducerea unității de
învățământ a modalităților de monitorizare a desfășurării

24 aprilie 2020

Director
Director adjunct

30 aprilie 2020

Director
Director adjunct
Informatician

Conform
MEC, ISMB

precizărilor Director
Consiliul de
administrație

Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor
Director adjunct
Informatician

24 aprilie 2020

Director
Director adjunct
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2.

3.

Colaborarea
și
comunicarea permanentă
cu
partenerii
educaționali, în vederea
asigurării
resurselor
necesare și a desfășurării
activității online

activităților on-line și de raportare a acestora (conform art.
8, pct. i și art. 10, pct. g din OMEC nr. 4135/ 21.04.2020):
cadrele didactice vor înainta la reluarea cursurilor o fișa de
monitorizare a activității și vor stoca dovezile
desfășurării activităților (înregistrări, printscreen, fotografii
etc.).
Elaborarea fișei de monitorizare a activității
Colaborarea cu administrația publică locală, cu ISMB, în
vederea identificării măsurilor pentru facilitarea conectării
elevilor la mediul online și desfășurarea examenelor
naționale: existența echipamentelor informatice și a
conectării la internet a unitățII de învățământ, asigurarea
echipamentelor informatice și a conectării la internet, a
elevilor din medii dezavantajate.
Comunicarea permanentă între cadrele didactice de la
clasă, diriginți și familiile elevilor. Cadrele didactice vor
înștiința profesorul diriginte cu privire la participarea
elevilor la activitățile on line, iar profesorul diriginte va
informa familia, în vederea asigurării prezenței elevilor și a
bunei desfășurări a activităților, a obținerii de feedback și a
informațiilor cu privire la posibilitățile tehnice/ de
conectare ale elevilor.
Identificarea cazurilor în care elevii nu au acces la
învățarea online, în vederea realizării planurilor remediale,
conform art. 15 (2) din OMEN 4135/ 21.04.2020.
Consilierea elevilor și a părinților cu privire la lucrul on
line și rezolvarea problemelor tehnice.

Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor

Permanent, în perioada Diriginți
suspendării cursurilor
Cadre didactice

Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor
Director adjunct
Diriginți
Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor
Director adjunct
Diriginți
Informatician

Realizarea procesului de Utilizarea platformei G-suite (google classroom) pentru Permanent, în perioada Director
învățare online
desfășurarea activității educaționale on-line- unitatea de suspendării cursurilor
Director adjunct
învățământ are domeniu înregistrat, toate cadrele didactice
Informatician
și toti elevii unității au primit codurile pentru crearea
conturilor. Activitatea de învățare se poate desfășura și pe
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alte platforme educaționale, pe whatsapp, mail etc., în
funcție de nevoile educaționale identificate și de
posibilitățile tehnice ale elevilor/ cadrelor didactice.
Analizarea nevoii de formare a cadrelor didactice și
facilitarea organizării unor sesiuni de formare și webinare,
pentru utilizarea instrumentelor de lucru în activitatea de
învățare online
Consilierea cadrelor didactice cu privire la lucrul on line,
la aplicațiile/ platformele utilizate, acordarea de asistență
tehnică.
Informarea cadrelor didactice cu privire la accesarea
platformelor e-learning și a resurselor de învățare: portalul
digital pe educred.ro, Teleșcoala, resursele de antrenament
de tip teste și bareme de notare, pentru Evaluarea Națională
și Examenul de bacalaureat național, Lecția regăsită ISMB,
RED-ISMB etc.
Elaborarea de resurse educaționale de către cadrele
didactice, în raport cu nevoile elevilor, proiectarea
demersului educațional în sitemul on-line, realizarea
sesiunilor de învățare pe platforme educaționale, cadrele
didactice fiind responsabile de asigurarea calității actului
educațional.
Identificarea, diseminarea și valorificarea exemplelor de
bună practică dezvoltate la nivelul unității de învățământ/
la nivel de discipline și de comisii metodice, prin dezbateri
pe grupul de whatsapp al cadrelor didactice, prin mail, prin
popularizarea pe pagina de facebook sau pe site-ul liceului.
Desfășurarea proiectelor educaționale ROSE și ”Academia
copiilor Sector 2” în sistem online
Desfășurarea orelor de pregătire suplimentară a elevilor din
clasele a XII-a în sistem online

Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor
Director adjunct
Informatician
Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor
Director adjunct
Informatician
Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor
Director adjunct

Permanent, în perioada Responsabilii de comisii
suspendării cursurilor
metodice
Cadrele didactice

Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor
Director adjunct
Responsabilii de comisii
metodice
Cadrele didactice
Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor
Coordonatori de proiect
Permanent, în perioada Cadre didactice care
suspendării cursurilor
predau discipline de
bacalaureat și/ sau au în
încadrare clase a XII-a
Desfășurarea de activități extracurriculare/ extrașcolare Permanent, în perioada Diriginți
online
suspendării cursurilor
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Realizarea programului activităților on line:
27 aprilie 2020
- se respectă structura orarului unității de învățământ
aprobat pentru anul școlar 2019- 2020;
- orele de curs vor avea o durată de 30 de minute fiecare și
se vor desfășura în intervalul 10-13,30;
- se recomandă flexibilitate și adaptarea la nevoile elevilor,
la posibilitățile acestora de conectare și de utilizare a
mijloacelor tehnice într-un anumit interval orar;
- cadrele didactice pot lua și alte măsuri (legale) menite să
asigure dreptul la educație și egalitatea de șanse pentru toți
elevii.
Comunicarea programului orar părinților și elevilor,
afișarea acestuia pe site-ul unității de învățământ.
Întocmirea orarului activităților de pregătire pentru 27 mai 2020
susținerea bacalaureatului și de consiliere a elevilor
claselor a XII-a care se vor desfășura în perioada 2-12 iunie
2020; comunicarea programului elevilor și părinților.

4.

Coordonarea
și
monitorizarea organizării
și
desfășurării
activităților suport de
învățare online

Director
Director adjunct
Diriginți

Director
Diriginți
Cadre didactice care
predau discipline de
bacalaureat și/ sau au în
încadrare clase a XII-a
Transmiterea informațiilor cu privire la deciziile adoptate Permanent, în perioada Director
la nivel național, la nivel ISMB pe durata suspendării suspendării cursurilor, în Director adjunct
cursurilor, care au impact asupra activității unității de funcție de comunicările
învățământ, asupra activității cadrelor didactice, asupra MEC, ISMB
elevilor și asupra părinților
Monitorizarea completării în SIIIR a informațiilor Permanent, în perioada Director
relevante pentru susținerea, îmbunătățirea accesului la suspendării cursurilor, , în Secretar- șef
învățare al beneficiarilor sistemului de educație, respectiv, funcție de solcitările MEC Informatician
a colectării informațiilor cu privire la activitățile de
Administrator
de
învățare online derulate
patrimoniu
Monitorizarea organizării și desfășurării activităților de Permanent, în perioada Director
învățare online, prin utilizarea platformelor e-learning și a suspendării cursurilor
Director adjunct
resurselor
de
învățare
online
asigurate
și
Responsabili
comisii
validate/recomandate de către MEC/ISMB
metodice
Stocarea, organizarea de către cadrele didactice a Permanent, în perioada Cadre didactice
documentelor justificative pentru activitățile online: fise de suspendării cursurilor
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5.

Utilizarea instrumentelor
de colectare a datelor din
unitatea de învățământ

6.

Reglarea procesului de
predare-învățareevaluare
în mediul online, prin
utilizarea
datelor
rezultate din feedback

lucru și lucrările/ proiectele/ temele elevilor, evidențe/
rapoarte cu prezența elevilor, cu notele acordate (unde este
cazul), înregistrări, printscreen, fotografii etc.
Monitorizarea de către cadrele didactice/ diriginți a
prezenței și a implicării elevilor în activitățile de învățare
online.
Identificarea și comunicarea către conducerea unității de
învățământ a situațiilor deosebite semnalate la nivelul
claselor, în procesul de învățare online.
Identificarea și comunicarea către ISMB/ IS2 a situațiilor
deosebite semnalate la nivelul unitățiI de învățământ în
procesul de învățare online, comunicarea cu inspectorul
monitor pentru informarea referitoare la modul cum se
desfășoară lecțiile online.
Monitorizarea utilizării instrumentelor de colectare a
datelor din unitatea de învățământ, pentru obținerea de
feed-back din partea elevilor, părinților, cadrelor
didactice/altor categorii de personal implicat în organizarea
și desfășurarea activităților suport de învățare online și
centralizarea acestora.
Colectarea informațiilor cu privire la activitățile suport de
învățare online din unitatea de învățământ, cu privire la
participarea elevilor, pe baza rapoartelor întocmite de
diriginți și pe baza rapoartelor generate prin platforma Gsuite (google classroom).
Centralizarea și analizarea informațiilor cu privire la
activitățile suport de învățare onlin din unitatea de
învățământ.
Transmieterea către ISMB a rapoartelor cuprinzând
aspectele cu privire la organizarea și desfășurarea
activităților suport de învățare online din unitatea de
învățămînt
DIRECTOR,

Săptămânal, în perioada Diriginți
suspendării cursurilor
Cadre didactice
Permanent, în perioada Diriginți
suspendării cursurilor
Cadre didactice
Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor

Permanent, în perioada Director
suspendării cursurilor
Director adjunct

Săptămînal, în perioada Director
suspendării cursurilor
Director adjunct

Săptămânal, în fiecare zi Director
de luni, pentru săptămâna Director adjunct
anterioară

PROF. ROBERTINO PENCIU
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