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PLANUL DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ PENTRU SITUAŢIA SUSPENDĂRII CURSURILOR DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, LA NIVELUL ŞCOLII GIMNAZIALE LUCEAFĂRUL
Nr.

Direcţii de acţiune

Măsuri la nivelul unităţii

Termene

Operaționalizarea site-ului şcolii și a paginii de Facebook, înscrierea şcolii pe
platforma G SUITE FOR EDUCATION - CLASA VIITORULUI, activarea
conturilor pentru cadre didactice şi elevi, precum și accesarea altor resurse
educaționale utile desfășurării activității didactice în mediul online.

1

Asigurarea cadrului legal
pentru desfăşurarea
activităţii didactice în
mediul online

Colaborarea și
comunicarea

Transmiterea pe grupul de whatsapp şi pe gmailul platformei G SUITE a unităţii, către
cadrele didactice a Metodologiei cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin
intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal din 10. 09. 2020.

Permanent

Directorul

14. 09. 2020

Directorul

Discutarea şi aprobarea de către consiliul profesoral şi consiliul de administraţie ale
unităţii, a Planului de măsuri sanitare şi de protecţie a Şcolii Gimnaziale Luceafărul pe
perioada pandemiei COVID - 19, realizate prin video conferinţă, pe platforma online a
şcolii.

CP
08. 09. 2020

Actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice și respectiv a fişei 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 şi aprobarea lor în consiliul profesoral şi consiliul de administraţie.

CA
08. 09. 2020

Colaborarea cu administrația publică locală, la nivelul sectorului 5, în vederea
stabilirii măsurilor pentru facilitarea conectării elevilor la mediul online

Directorul şi
Directorul adjunct
Toate cadrele
didactice

Permanent
și

Responsabili

Consilierii locali
din CA

Directorul
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permanentă cu partenerii
educaționali, în vederea
asigurării resurselor
necesare desfășurării
activității online
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desfășurarea examenelor naționale: existența echipamentelor informatice şi a
conectării la internet a unității de învățământ, respectiv, colaborarea cu autoritățile
locale, în vederea asigurării echipamentelor informatice și a conectării la internet a
elevilor din medii dezavantajate.

Analiza nevoii de formare a cadrelor didactice şi facilitarea organizării unor sesiuni de
formare şi webinare, pentru utilizarea instrumentelor de lucru în activitatea de învăţare
online.
3

4

Realizarea procesului de
învățare online

Coordonarea ş i
monitorizarea organizării
şi desfăşurării
activităţilor suport de
învăţare online

Informarea elevilor şi părinţilor cu privire la accesarea platformei şcolii G SUITE FOR
EDUCATION – CLASA VIITORULUI, resursele de antrenament de tip teste și bareme
de notare, pentru Evaluarea Națională, etc., precum și elaborarea de noi resurse
educaționale.

Informaticianul

Directorul
Permanent

Informaticianul

Directorul şi
Directorul adjunct
Permanent

Toate cadrele
didactice

Identificarea, diseminarea și valorificarea exemplelor de bună practică dezvoltate la
nivelul unităților de învățământ din sectorul 5 prin organizarea de intâlniri online cu
cadre didactice, pe discipline.

Informaticianul

Monitorizarea completării în SIIIR, de către unitate, a informaţiilor relevante pentru
susţinerea şi îmbunătăţirea accesului la învăţare al beneficiarilor sistemului de educaţie,
respectiv, a colectării informaţiilor cu privire la activităţile deînvăţare online derulate.

Directorul
Permanent

Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţilor suport de învăţare online, prin
utilizarea platformei G SUITE FOR EDUCATION – CLASA VIITORULUI, a
resurselor deînvăţare online asigurate şi validate/recomandate de catre MEC/ISMB.

Informaticianul
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ldentificarea şi comunicarea către conducere a situaţiilor deosebite semnalate la
nivelul Şcolii Gimnaziale Luceafărul, în procesul de învăţare online.

5

Monitorizarea utilizării instrumentelor de colectare a datelor din unitate pentru
Utilizarea instrumentelor de obţinerea de feedback din partea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice implicate în
colectare a datelor din
organizarea şi desfăşurarea activităţilor suport de învăţare online şi centralizarea
unitate
acestora.
Colectarea informaţiilor cu privire la activităţile suport de învăţare online, în Şcoala
Gimnazială Luceafărul
Centralizarea şi analizarea informaţiilor cu privire la activităţile suport de învăţare
online în Şcoala Gimnazială Luceafărul
Transmiterea catre Inspectoratul Şcolar al sectorului 5 (dacă este cazul) a rapoartelor
cuprinzând aspecte ale activităţilor suport de învăţare online în Şcoala Gimnazială
Luceafărul

6

Reglarea procesului de
predare - învăţare –
evaluare în mediul online,
prin utilizarea datelor
rezultate din feedback

Colectarea datelor rezultate din feedback cu privire la activităţile suport de învăţare
online în Şcoala Gimnazială Luceafărul
Analiza datelor rezultate din feedback cu privire la activităţile suport de învăţare
online în Şcoala Gimnazială Luceafărul şi propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea
procesului
Director,
prof. Petcu Steliana

În fiecare zi de
Directorul şi
vineri pentru directorul adjunct
săptămâna în
Informaticianul
curs
Cadrele didactice

Permanent

Directorul

Directorul şi
În fiecare zi de Directorul adjunct
vineri pentru
Informaticianul
săptămâna în
curs
Cadrele didactice

Directorul şi
În fiecare zi de Directorul adjunct
vineri pentru
săptămâna în
Informaticianul
curs
Cadrele didactice

