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Planul dc Intervenție educațională
pentru perioada suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar
din Școala Gimnazială ”Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare

Nr.

Direcții dc actiune

1.

Asigurarea cadrului
legal pentru desfășurarca
activității didactice în
mediul online

Măsuri la nivclul instituției de învățământ

— Elaborarea, aprobarea și comunicarea Planul dc
Intervenție educațională pentru perioada suspendării
cursurilor din învățământul preuniversitar
din Școala Gimnazială ”Alexandru Ivasiuc”
Actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice, incluzând
atribuții specifice și indicatori de perfornanță referitori la
proicctarea, realizarea și evaluarea activităților dc
învățare online
lnformarea cu privire la existenta portalului Digital pe
educred.ro (htpp://digital.educred.ro) și a rolului său,
a platformelor de e-learning si a altor resurse de
învățare
Realizarea activităților de învățare și promovarea exemplelor
de bună practică în întâlnirile pe Zoom și pe grupul pe
WhasApp.
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Termen
27 aprilie

Luna
aprilie
Permanent,
în
perioada în
care sunt
suspendate
cursurile

2.

Colaborarea și
comunicarea
permanentă cu toți
partenerii educaționali,
in vederea asigurării
resurselor necesare
desfăşurării activității
online

Aplicarea de chestionare părinților pentru a cunoaște
posibilitățile de participare a elevilor la activitățile online.

— Colaborarea școlii cu ISJMM, CCD, CJRAE cu
administrația publicä locala și cu părinții elevilor in vederea
stabilirii de mäsuri pentru facilitarea conectării elevilor la
mediul online.
3.

Realizarea proeesului de — Participarea la sesiuni de formare online și de webinare
învățare online
adresate cadrelor didactice pentru utilizarea instrumentelor
de lucru utile în activitatea de învățare online.

— Participarea cadrelor didactice cu exemple de resurse
educaționale pe site-ul ISJ MM, butonul Resurse
educaționale deschise.
Diseminarea resurselor educaționale folosite la nivelul
catedrelor și comisiilor metodice.
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Permanent
, în
perioada
in care
sunt
suspendat
e
cursurile
Permanent,
în
perioada ìn
care sunt
suspendate
eursurile
Permanent,
in
perioada
in care
sunt
suspendate
cursurile
Permanent
in
perioada
in care
sunt
suspendate
cursurile

Directorii
Diriginții

Directorii
Diriginții

Responsabil formare
Cadrele didactice

Responsabilii de
comisii și catedre
Cadrele didactice

— Folosirea modelelor de resurse de antrenament de tip test şi
Săptămânal
bareme de evaluare și de notare necesare pregàtirii
individuale, pentru susținerea evaluării naționale a elevilor de
clasa a VIII-a elaborate de CNPEE, pe toată perioada
suspendärii cursurilor. Discutarea/rezolvarea acestor teste în
cadrul activităților online.
— Identificarea exemplelor de bună practicã şi valorificarea
Permanent,
in
acestora la nivelul instituției în urma postării lor pe grupul
perioada
cadrelor didactice.
îri care
sunt
suspendate
cursurile
- Comunicarea informațiilor cu privire la deciziile adoptate Permanent,
4.
Coordonarea și
la nivel național şi județean pe durata suspendărìi
în
monitorìzarea
cursurìlor,
care
au
impact
asupra
unității
noastre
tuturor
perioada
organizării și
cadrelor didactice prin intermediul grupului.
in care
desfășurării activitãților
sunt
suport pentru învățarea
suspendat
online în învățământul
e cursurile
preuniversitar
- Monitorizarea de către directori a activităților didactice
Permanent,
online planificate.
în perioada
în care sunt
suspendate
cursurile
- Analiza în vederea soluționării la nivelul instituției, a
Permanent,
situațiilor deosebite apărute în procesul de învățare
în perioada
online.
în care sunt
- Găsirea de soluții pentru elevii care nu pot participa la
suspendate
activitățile de învățare online.
cursurile
- Monitorizarea înregistrării în SIIIR a informațiilor cu
Permanent,
5.
privire la activitățile derulate în unitate și analiza acestor în perioada
Reglarea procesului de
date cu scopul actualizării periodice a Planului de
în care sunt
predare-învățare-evaluare
intervenție elaborat.
suspendate
în mediul online prin
cursurile
Re
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Profesorii care predau
Lb. română și
Matematică

Directorii
Cadrele didactice

Directorii

Directorii

Directorii
Diriginții
Cadrele didactice
Directorii
Marius Boga informatician

utilizarea datelor
rezultate din feedback

6.

-

-

-

Dezvoltarea mecanismului de colectare a feedback-ului
de la elevi, părinți, cadre didactice prin completarea
online a chestionarelor propuse de ISJMM, interpretarea
rezultatelor și ajustarea pe parcurs a activității suport
pentru învățământul online.
Raportarea de către cadrele didactice prin completarea
condicii de prezență online, colectarea și analiza
informațiilor cu privire la activitățile derulate în unitate
prin
Valorificarea acestora pentru îmbunătățirea activității.
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Permanent,
în perioada
în care sunt
suspendate
cursurile
Permanent,
în perioada
în care sunt
suspendate
cursurile

Directorii
Pop Eliza –
Responsabil CEAC
Directorii
Informatician Marius
Boga

