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Nr .597/28.04.2020 

 

Plan de intervenţie educaţională pentru situaţia suspendării cursurilor din învăţământul 

preuniversitar în Școala Gimnazială , Comuna Poienarii Burchii 

 
In baza prevederilor art. 8  din Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr.4135/21.04.2020 privind aprobarea Instructiunii privind 

asigurarea continuitatii cursurilor din invatamantul preuniversitar si  Planului judetean de interventie educationala pentru situatia 

suspendarii cursurilor in invatamantul preuniversitar nr. 979/27.04.2020 elaborat de ISJ Prahova, Școala Gimnazială Comuna 

Poienarii Burchii prezinta urmatorul Plan de interventie educationala 

 

 

Nr. 

Crt. 

Direcţii de acţiune Măsuri la nivelul  

școlii 

Termen Responsabili 

1. Asigurarea cadrului 

legal pentru 

desfăşurarea activității 

didactice în mediul on-

line 

-Elaborarea, aprobarea şi comunicarea 

Planului de intervenţie educaţională 

pentru situaţia suspendării cursurilor în 

Școala Gimnazială Comuna Poienarii 

Burchii cadrelor didactice din unitatea 

scolara 

27.04.2020 

 

 

Director 

-Actualizarea fişelor posturilor cadrelor 

didactice, incluzând atribuţii specifice 

şi indicatori de performanţă referitori la 

proiectarea, realizarea şi evaluarea 

activităţilor de învăţare on-line (prin 

act adițional) 

27-30.04.2020 Director 

 

Secretar 
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  -Monitorizarea si folosirea de catre 

cadrele didactice a portalului Digital pe 

educred.ro (https://digital.educred.ro)  

Permanent, în 

perioada în care 

cursurile sunt 

suspendate 

Director 

Responsabili comisii metodice 

 

2. Sustinerea si 

imbunatatirea accesului 

la invatare al 

beneficiarilor 

sistemului de educatie 

din scoala 

-Completarea in SIIIR a informatiilor 

relevante pentru sustinerea si 

imbunatatirea accesului la invatare al 

beneficiarilor sistemului de educatie 

din scoala 

Permanent Director 

Secretar 

 

3. Colaborarea şi 

comunicarea 

permanentă cu toţi 

partenerii educaţionali 

în vederea asigurării 

resurselor necesare 

desfăşurării activităţii 

online 

-Realizarea situatiei privind dotarea 

elevilor si cadrelor didactice cu 

PC/tablete, telefoane conectate la 

internet 

24.04.2020 

 

 

Director 

Educatoarele,invatatorii si 

dirigintii claselor 

-Colaborarea cu autoritatile locale si 

prezentarea unei Adresei către Primăria 

comunei Poienarii Burchii pentru 

achiziționarea a 15 tablete PC, cu 

internet inclus. 

27.04.2020 Director 

-Realizarea unor intalniri online cu 

cadrele didactice, membrii CA, pentru 

a optimiza procesul educațional în 

mediul on-line. 

Permanent, în 

perioada în care 

cursurile sunt 

suspendate 

Director 

Cadre didactice 

Membrii CA 
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4. Realizarea procesului 

de învăţare online 

-Organizarea de intalniri on line cu 

cadrele didactice pentru transferul de 

bune practici in invatarea on 

line.Creearea unei platforme 

educaționale a Școlii – GOOGLE 

CLASSROOM – accesibilă tuturor 

cadrelor didactice și elevilor (creare 

domeniu scoala, conturi pentru fiecare 

utilizator: cadre didactice si elevi). 

27.04.2020 

 

 

 

 

Director 

Informatician 

 

 

 

 

-Utilizarea platformei ZOOM si a 

platformei GOOGLE CLASSROOM 

in desfasurarea lectiilor on line. 

-Folosirea suplimentară a grupurilor de 

lucru on-line existente (WhatsApp, 

Messenger etc.) 

 

Permanent 

 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

-Indrumarea cadrelor didactice in 

vederea proiectarii activitatilor de 

predre-invatare-evaluare online 

Permanent, în 

perioada în care 

cursurile sunt 

suspendate 

Director 

Responsabil CEAC 

Responsabili comisii metodice 

-Facilitarea accesului elevilor, pe toată 

perioada suspendării cursurilor,  la 

resurse de antrenament de tip test şi 

bareme de evaluare şi de notare 

necesare pregătirii individuale pentru 

susţinerea evaluării naţionale a elevilor 

de clasa a VIII-a 

Saptamânal 

 

Cadrele didactice 

Diriginti clasele a VIII-a 
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-Folosirea altor metode pentru elevii 

fara nici o posibilitate de conectare la 

internet ( fise de lucru transmise acasa) 

Saptamânal 

 

Cadre didactice 

 

-Încurajarea elevilor să urmărească 

programele educaționale ale 

ministerului prin TVR2 si aleISJ 

Prahova prin TV Valea Prahovei,sau 

alte Platforme educationale  

Permanent, în 

perioada în care 

cursurile sunt 

suspendate  

Cadrele didactice 

 

 

-Identificarea si valorificarea 

exemplelor de buna practica de la 

nivelul scolii prin sesiuni online 

Permanent 

 

 

Director 

Responsabil CEAC 

5. Coordonarea şi 

monitorizarea 

organizării şi 

desfăşurării 

activităţilor suport 

pentru învăţarea online  

-Comunicarea de informaţii cadrelor 

didactice cu privire la deciziile 

adoptate la nivel  judeţean pe durata 

suspendării cursurilor, care au impact 

asupra activităţii unităţii de învăţământ 

Permanent, în 

perioada în care 

cursurile sunt 

suspendate 

Director 

-Monitorizaea si analiza în vederea 

soluţionării, a situaţiilor deosebite 

apărute în procesul de învăţare online 

şi semnalate de către cadre didactice, 

elevi, părinți, în perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Permanent, în 

perioada în care 

cursurile sunt 

suspendate 

Director 

-Identificarea si aplicarea unor 

modalitati de sustinere a activitatilor 

educative pentru elevii CES 

Permanent 

 

Cadrele didactice 
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6. Realizarea 

instrumentelor de 

colectare a datelor din 

sistemul de învăţământ 

-Elaborarea și dezvoltarea unui 

mecanism de raportare si colectare a 

informatiilor cu privire la activitatile 

derulate in scoala si obtinerea 

feedback-ului de la elevi, părinţi, cadre 

didactice, alte categorii de personal 

implicat în organizarea şi desfăşurarea 

activităţii suport pentru învăţarea 

online  

(Anexa Fisa monitorizare, chestionare 

in Google Drive). 

 

Săptămânal Director 

Membrii CEAC 

 

Director 

Prof. Nina Rotaru 
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Scoala Gimnaziala Comuna Poienarii Burchii 

Judet Prahova 

 

MONITORIZARE LECȚII ONLINE  

Prof. ..................                                                                                                                      Saptamana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

  Data        

Disciplina  

Clasa / 

Grupa 

Tema lecției online Numele aplicației 

Utilizate de profesor 

Nr.elevi 

conectați/prezenți 
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Chestionar cadre didactice: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkng7rKEXOakMqbAgKKwszZKKYOQfVoa_sOdnakLTMnWzXA/viewform

?usp=sf_link 

Chestionar parinti: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecdIOC7HrPznYkCmMS1_y4sMjErHb_pgoNZ1wjl6DGXtei9Q/viewform?usp=

sf_link 

Chestionar elevi: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6EVz8C8nm5PHIdN5eXYDBGaGh-OIyUfIINiOnPyYoudMRoQ/viewform?usp=sf_link 
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