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Nr.639/ 29.04.2020 
 

 

PLANUL DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ 

PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, 

LA NIVELUL ŞCOLII GIMNAZIALE NR.143, SECTOR 5, BUCUREȘTI 

 

Nr. 

Crt. 

Direcții de 

acțiune 

Măsuri la nivelul 

Şcolii Gimnaziale nr.143 

Termene Responsabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

cadrului legal 

pentru 

desfășurarea 

activității didactice 

în mediul online 

 Transmiterea către cadrele didactice, elevi și părinți din unitate 

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 

24 Aprilie 

2020 

Director, 

Director adjunct, 

Responsabil comunicare 

 Elaborarea și transmiterea către cadrele didactice din unitate a 

Planului Școlii de intervenție educațională pentru situația 

suspendării cursurilor 

 Afișarea pe site-ul Școlii Gimnaziale nr.143 și în cancelaria 
virtuală (Google Classroom) 

29 Aprilie 

2020 

Director, 

Director adjunct, 

Responsabil comunicare 

 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 

Mai 

2020 

Serviciul Juridic al ISMB 

(consiliere și suport 

legislativ),  

Directorii unității de 

învățământ 

(realizare) 

Â 
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Nr. 

Crt. 

Direcții de 

acțiune 

Măsuri la nivelul 

Şcolii Gimnaziale nr.143 

Termene Responsabili 

  
 Operaționalizarea site-ului școlii și a platformei google 

classroom, în vederea accesării resurselor educaționale utile 

desfășurării activității didactice în mediul online 

Permanent, 

în perioada 

suspendării 

cursurilor 

Serviciul Informatizare al 

unității 

 

 

 

 

2. 

Colaborarea și 

comunicarea 

permanentă cu 

partenerii 

educaționali, în 

vederea asigurării 

resurselor necesare 

desfășurării 

activității online 

 Colaborarea cu administrația publică locală, la nivelul 

sectorului 5, în vederea stabilirii măsurilor pentru facilitarea 

conectării elevilor la mediul online și desfășurarea examenelor 

naționale: existența echipamentelor informatice și a conectării 

la internet a unităților de învățământ, respectiv, colaborarea cu 

autoritățile locale/alți parteneri educaționali, în vederea 

asigurării echipamentelor informatice și a conectării la internet, 

a elevilor din medii dezavantajate 

Permanent, 

în perioada 

suspendării 

cursurilor 

Director, 

Director adjunct,  

Membrii CA 

Membri CEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

procesului de 

învățare online 

 Analizarea nevoii de formare a cadrelor didactice și facilitarea 

participării la sesiuni de formare și webinare, pentru utilizarea 

instrumentelor de lucru în activitatea de învățare online 

Permanent, 

în perioada 

suspendării 

cursurilor 

Directorii unității de 

învățământ,  

Comisia pentru dezvoltare 

profesională şi evoluţie în 

carieră didactică, Serviciul 

Informatizare al unității 

 Informarea cadrelor didactice, a elevilor și părinților privind  

accesarea platformei Google Classroom a Școlii Gimnaziale 

nr.143 și a resurselor de învățare: portalul Digital pe educred.ro, 

Teleșcoala TVR2, resursele de antrenament de tip teste și bareme de 

notare, pentru Evaluarea Națională, Lecția regăsită ISMB, RED-

ISMB etc., precum și elaborarea de noi resurse educaționale. 

Permanent, 

în perioada 

suspendării 

cursurilor 

 

Diriginții, Responsabilii 

comisiilor metodice, 

Serviciul Informatizare al 

unității 

 

 Identificarea, diseminarea și valorificarea exemplelor de bună 

practică dezvoltate la nivelul școlii, prin organizarea de 

întâlniri on-line cu cadrele didactice pe discipline și la nivelul 

comisiilor metodice  

Permanent, 

în perioada 

suspendării 

cursurilor 

Responsabilii comisiilor 

metodice 
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Nr. 

Crt. 

Direcții de 

acțiune 

Măsuri la nivelul 

Şcolii Gimnaziale nr.143 

Termene Responsabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonarea și 

monitorizarea 

organizării și 

desfășurării 

activităților suport 

de învățare online 

 Transmiterea informațiilor cu privire la deciziile adoptate la 

nivel național, pe durata suspendării cursurilor, care au 

impact asupra activității unității de învățământ și implicit 

asupra activității cadrelor didactice 

În funcție de 

necesitate și 

de     

comunicările 

MEC și 

ISMB 

Director, 

Director adjunct, 

Responsabilii comisiilor 

metodice, Serviciul 

Informatizare al unității 

 Monitorizarea completării în SIIIR, de către administratorul 

SIIIR al școlii, a informațiilor relevante pentru susținerea, 

îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului 

de educație, respectiv, a colectării informațiilor cu privire la 

activitățile de învățare online derulate 

 

Permanent, 

în perioada 

suspendării 

cursurilor 

Director, 

Serviciul Informatizare al 

unității 

 Monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport de 

învățare online, prin utilizarea platformelor e-learning și a 

resurselor de învățare online asigurate și validate/recomandate 

de către MEC/ISMB, pe baza raportului de activitate 
săptămânal realizat  conform orarului de către fiecare cadru 
didactic 

Permanent, 

în perioada 

suspendării 

cursurilor 

Director, 

Responsabilii comisiilor 

metodice, Serviciul 

Informatizare al unității 

 

 Identificarea și comunicarea către IS5/ISMB a situațiilor 

deosebite semnalate la nivelul unității de învățământ, în 

procesul de învățare online 

În fiecare zi 

de luni, 

pentru 

săptămâna 

anterioară 

Director, 

Director adjunct 
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Nr. 

Crt. 

Direcții de 

acțiune 

Măsuri la nivelul 

Şcolii Gimnaziale nr.143 

Termene Responsabili 

 

 

 

5. 

Utilizarea 

instrumentelor de 

colectare a datelor 

din Şcoala 

Gimnazială nr.143 

 

 Monitorizarea utilizării instrumentelor de colectare a datelor din 

Școala Gimnazială nr.143, pentru obținerea de feed-back din 

partea elevilor, părinților, cadrelor didactice/alte categorii de 

personal implicat în organizarea și desfășurarea activităților 

suport de învățare online și centralizarea acestora 

Permanent, 

în perioada 

suspendării 

cursurilor 

Director 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Reglarea 

procesului de 

predare-învățare- 

evaluare în mediul 

online, prin 

utilizarea datelor 

rezultate din 

feed-back 

 

 

 Colectarea informațiilor cu privire la activitățile suport de 

învățare online, în Școala Gimnazială nr.143 

La sfârșitul 

fiecărei zi 

de vineri, 

pentru 

săptămâna 

în curs 

Directorii unității de 

învățământ, 

Serviciul Informatizare al 

unității 

 Centralizarea și analizarea informațiilor cu privire la activitățile 

suport de învățare online, în Școala Gimnazială nr.143 

 Transmiterea către IS5 a rapoartelor cuprinzând aspectele cu 

privire la organizarea și desfășurarea activităților suport de 

învățare online, la nivelul unității 

În fiecare zi 

de luni, 

pentru 

săptămâna 

anterioară 

Director, 

Serviciul Informatizare al 

unității 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Ionelia STAICU 
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