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MĂSURI 

PENTRU APLICAREA PLANULUI JUDEȚEAN DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ 

PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR 

22 aprilie – 15 mai 2020 

 

Nr. 

Crt. 

DIRECȚII DE 

ACȚIUNE 

STABILITE DE ISJ DB 

MĂSURI LA NIVELUL LICEULUI ”VOIEVODUL MIRCEA” 

 

TERMEN 

 

RESPONSABILI 

1. 

Asigurarea cadrului legal 

pentru desfășurarea 

activităților online 

Comunicarea Planului județean de intervenție educațională pe perioada suspendării 

cursurilor către cadrele didactice din unitate 

24.04.2020 

 

 

Director 

Informatician 

Aprobarea  măsurilor stabilite la nivelul Liceului ”Voievodul Mircea” pentru 

aplicarea Planului județean de intervenție educațională 

24.04.2020 

 

Consiliul de 

administrație LVM 

Actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice din Liceul ”Voievodul Mircea” cu 

atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line prevăzute în Anexa la OMEC 

4153/ 21.04.2020, art. 9, alin. 2, lit. a - i  și art. 10, lit. a - h 

Conform termenelor 

MEC 

Director 

Secretar șef 

Realizarea situației privind resursele de care dispun elevii și profesorii pentru 

desfășurarea activităților educaționale on-line   
27.04.2020 

Cadre didactice, diriginți, 

director, informatician 

Informarea, prin intermediul cadrelor didactice, a elevilor și părinților acestora cu 

privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și la modalitatea 

de organizare a activităților suport pentru învățarea on-line în această perioadă, 

inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Diriginți, cadrele 

didactice 

Asigurarea accesului cadrelor didactice și al elevilor la platforme educaționale  

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Director 

Director adjunct 

Informatician  

Colaborarea cu autoritățile administrației publice locale și cu Inspectoratul Școlar Permanent, în perioada Director 

Aprobat în CA din 24.04.2020 

Președinte CA 

Prof. Carmen ION 
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Județean Dâmbovița,  pentru completarea dotării cu echipamente informatice și 

pentru conectarea la internet, în funcție de nevoile identificate 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Analiza nevoilor de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice și 

desemnarea celor care trebuie să participe la programe de formare 
28.04.2020 Director 

Participarea cadrelor didactice la activitățile de formare  și webinariile recomandate 

de către MEC, ISJ Dâmbovița, CCD Dâmbovița și conducerea unității (sesiuni de 

formare on-line) 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Director 

Cadre didactice 

Realizarea unui program săptămânal care include activitățile de învățare on-line 

pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora 
24.04.2020 

CA, Director,  

informatician 

Popularizarea resurselor educaționale recomandate de către MEC și ISJ DB pentru 

utilizare în cadrul activităților educaționale online 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Toate cadrele 

didactice 

Stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se 

recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată 
27.04.2020 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice 

Identificarea și aplicarea unor modalități de susținere a activității pentru elevii cu 

cerințe educaționale speciale 
27.04.2020 

Responsabil CIEC 

Responsabil de caz 

3. 
Realizarea procesului de 

învățare online 

Elaborarea unei baze de date cu privire la aplicațiile / resursele utilizate specifice 

învățării online  
04. – 08.05.2020 

Director 

Cadre didactice 

Informatician 

Colectarea informațiilor necesare accesului și participării elevilor la activitatea de 

predare – învățare – evaluare desfășurate on-line 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Cadrele didactice 

Proiectarea activității suport pentru învățarea on-line, din perspectiva principiilor 

didactice și acelor privind învățarea on-line 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Cadrele didactice 

Desfășurarea activității didactice în sistem on-line și asigurarea calității actului 

educațional 

 

 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 
Cadrele didactice 

Elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaționale deschise,  sesiuni de 

învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și 

mijloace care pot fi utilizate, în procesul de învățare on-line 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Cadrele didactice 

Elaborarea instrumentelor de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea 

progresului elevilor 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Cadrele didactice 

Oferirea feed-back-ului constructiv fiecărui elev, în urma participării la activitățile 

desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 
Cadrele didactice 
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cursurile 

Transmiterea către elevi a programului stabilit la nivelul unității, precum și a altor 

informații relevante pentru facilitarea învățării on-line 

 Program - 

24.04.2020 

 Informații – 

permanent, în 

perioada 

suspendării 

cursurilor 

Profesori 

diriginți 

Popularizarea, la nivelul Liceului „Voievodul Mircea”, a resurselor de antrenament 

de tip test și barem de evaluare și notare necesare pregătirii elevilor pentru 

examenul de bacalaureat, sesiunea 2020 

Săptămânal 

Director 

Cadre didactice 

Responsabili comisii 

metodice 

Profesori diriginți 

Identificarea exemplelor de bune practici dezvoltate la nivel local și diseminarea 

acestora la nivelul unității ; valorificarea acestora prin organizarea unor sesiuni 

online cu cadrele didactice (alternativă la activitățile metodico-științifice organizate 

la nivelul comisiilor metodice, pentru semestrul al II-lea) 

În perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

 

Responsabili comisii 

metodice 

Membri comisii 

metodice 

 

Elaborarea unei baze de date cu elevii care nu participă la învățarea online în 

vederea organizării și desfășurării programului remedial/de recuperare. 
04 - 08.05.2020 

Director, 

Profesori diriginți  

Consilierea cadrelor didactice privind proiectarea /desfășurarea activității de 

predare-învățare-evaluare online 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Director 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice 

Cadre didactice 

 

4. 

Coordonarea și 

monitorizarea organizării 

și desfășurării activităților 

suport pentru învățarea 

online. și monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport pentru învățarea online. 

Comunicarea informațiilor cu privire la deciziile luate la nivel național / județean pe 

perioada suspendării cursurilor 
În funcție de necesități 

Director 

Director adjunct 

 

Coordonarea activității clasei și colaborarea cu celelalte cadre didactice în vederea 

asigurării continuității participării elevilor la activitatea on-line 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Profesori diriginți 

Asigurarea consilierii elevilor clasei pentru participarea acestora la activitățile 

suport pentru învățarea on-line 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Profesori diriginți 

Asigurarea comunicării cu părinții elevilor 

Permanent, în perioada 

în care sunt suspendate 

cursurile 

Profesori diriginți 

Intervenția în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea acivități, Permanent, în perioada Profesori diriginți 
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în care sunt implicați elevii / profesorii clasei în care sunt suspendate 

cursurile 

Cadre didactice 

Elaborarea și aplicarea unor instrumente de monitorizare a activității online 

desfășurate de cadrele didactice (condica electronică) 

Zilnic, în perioada în 

care se desfășoară 

activități online 

Director 

Elaborarea și aplicarea unor instrumente de monitorizare a gradului de participare a 

elevilor la activitățile desfășurate 

Zilnic, în perioada în 

care se desfășoară 

activități online 

Director 

Responsabil CEAC 

Raportarea activității desfășurate, conform modalităților și termenelor de raportare 

stabilite 

Zilnic, în perioada în 

care se desfășoară 

activități online 

Toate cadrele didactice 

Colectarea feedback-ului de la elevi, părinți, cadre didactice cu privire la accesul, 

participarea și calitatea activităților desfășurate online 
Săptămânal 

Director 

Director adjunct 

Responsabil CEAC 

Profesori diriginți 

5. 
Realizarea de instrumente 

de colectare a datelor  

Realizarea completării în SIIIR a informațiilor relevante pentru susținerea și 

îmbunătățirea accesului la educație al elevilor 

Conform termenelor 

MEC 
Comisia SIIIR 

Elaborare unor instrumente de colectare de feedback de la elevi, părinți, cadre 

didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea 

activității suport pentru învățarea online, în scopul îmbunătățirii accesului, 

participării și a calității activității 

04.05.2020 Membri comisiei CEAC 

6. 

Reglarea procesului de 

predare-învățare-evaluare 

în mediul on-line prin 

utilizarea datelor rezultate 

de predare-învățare-

evaluare în mediul online prin utilizarea datelor rezultate 

online prin utilizarea 

datelor rezultate din 

feedback 

Analiza feedback-ului colectat și elaborarea unui plan de îmbunătățire a accesului, 

participării și a calității activităților desfășurate online 
Săptămânal 

Director 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice 

Responsabil comisie 

CEAC 

 

 


