
 

 

N r . 1 8 3 / 2 7 . 0 4 . 2 0 2 0  

 

P L A N  J U D E T E A N   D E  I N T E R V E N Ț I E  

E D U C A Ț I O N A L Ă  PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII 

CURSURILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR LA NIVELUL 

PALATULUI COPIILOR SI ELEVILOR ILFOV 
 
 

 
 

I. MĂSURI LA NIVELUL PALATULUI COPIILOR SI ELEVILOR ILFOV 

Nr. 

crt. 

Direcții de 

acțiune 

Măsuri la nivelul PCE Ilfov Termen Responsabili 

1. Asigurarea cadrului 

legal pentru 

desfășurarea 

activității didactice 

în mediul online 

Elaborarea, aprobarea și comunicarea Planului 

județean de intervenție educațională pentru situația 

suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar  

la nivelul PCE Ilfov. 

27.04.2020 Elaborare: comisia de lucru 
 

Avizare: director 
 

Aprobare: CA al PCE Ilfov 

Organizarea unei baze de date care să cuprindă 

totalitatea platformelor de e-learning utilizate în PCE 

Ilfov. 

aprilie 2020   Director 

Întocmirea unei proceduri operaționale care să 

reglementeze desfășurarea activității didactice în 

mediul online. 

aprilie 2020   Director 



 

 

 
 
 
 

2. Colaborarea şi 

comunicarea 

permanentă cu toți 

partenerii 

educaționali, în 

vederea asigurării 

resurselor necesare 

desfășurării 

activității online 

Colaborarea cu autorități şi instituții publice, 

organizații nonguvernamentale, agenți economici etc. 

pentru dezvoltarea de resurse educaționale deschise, 

platforme de învățare online, aplicații digitale, şi alte 

resurse care pot facilita şi asigura suport pentru 

activitatea de învățare online la nivelul PCE Ilfov. 

Sistematic, în 

special pe 

perioada 

desfășurării 

cursurilor în mediul 

online 

Director 
 
Cadrele didactice 

3. Realizarea 

procesului de 

învățare online 

Coordonarea realizării de Resurse Educaționale 

Deschise în vederea optimizării activității de învățare 

online ,  lecții pentru toate disciplinele ( cercuri), 

evaluare educațională şi cercetare tematică. 

 
 

Îndrumarea cadrelor didactice in vederea proiectării 

activităților de predare-învățare-evaluare online. 
 
Identificarea si valorificarea exemplelor de buna practica 
dezvoltate de catre cadrele didactice din cadrul PCE Ilfov si 
postarea acestora pe site-ul PCE Ilfov 
 
Postarea periodica de anunturi, reglementari 
legale,comunicate de presa, exemple de activitati si 
instrumente de lucru, mesaje motivationale pentru copii, 

Sistematic, în special 

pe perioada 

desfășurării 

cursurilor în mediul 

online 
 
Permanent,in 
perioada in care sunt 
suspendate cursurile 
 

 
Cadrele didactice 
 
 
 
 
Director 
Cadrele didactice 



 

 

parinti, cadre didactice  
 
Servicii specializate la distanta oferite de profesori 
Modele folosite pentru activitatea la distanta: Whatsapp, 
telefonic, Facebook, inclusiv platforme educationale 

 
4. 

Coordonarea și 

monitorizarea 

organizării și 

desfășurării 

activităților-suport 

pentru învățarea 

online  

Asigurarea comunicării modului privind organizarea și 

desfășurarea activităților suport pentru învățarea online, 

conform formatului atașat (Anexa I), în format 

electronic, către directorul unității de învățământ 

 

Stabilirea, de către conducerea unității de învățământ, a 

instrumentelor de monitorizare, a activităților de 

predare- învățare-evaluare desfășurate de cadrele 

didactice. 

 

Monitorizarea activităților online desfășurate de cadrele 

didactice din unitatea de învățământ , prin intermediul 

instrumentelor elaborate la nivelul unității de 

învățământ 

 

Coordonarea și monitorizarea de către director a 

efectuării de către cadrele didactice a activităților de 

predare-învățare. 

Saptamanal 

 

 

 

 

Aprilie 2020 

 

 

 

 

Lunar, în perioada 

desfășurării 

activității didactice 

în mediul online 

 

Continuu/ 

sistematic, în special 

în perioada 

desfășurării 

activității didactice 

în mediul online 

Director 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 



 

 

5. Colectarea datelor 

din unitațea de 

învățământ 

Realizarea bazei de date cu elevii care pot participa la 

activitățile de învățare online 

aprilie-sfârșit de an 

școlar 2019- 2020 

Director 

 
6. 

Reglarea 

procesului de 

predare-învățare-

evaluare în mediul 

online prin 

utilizarea datelor 

rezultate din 

feedback 

Colectarea feedback-ului privind activitatea de predare-

învățare online și identificarea unor măsuri de 

optimizare a acesteia. 

 

 

Coordonarea realizării planurilor de recuperare și a 

planurilor remediale pentru elevii care în perioada 

desfășurării cursurilor în mediul online nu au putut 

participa, din motive obiective. 

Periodic, pe perioada 

suspendării 

cursurilor 

 

 

Imediat după 

reluarea cursurilor 

face-to-face 

Director 
 
 
 
 
Director 

 

 

 

                                                              DIRECTOR, 

                                                              Prof. Elena- Diana DICIANU 

 

 

 



 

 

 

R A P O R T  D E  A C T I V I T A T E  O N L I N E  

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

de 

învățământ 

Ziua și 

data 

activității 

Nume și 

prenume 

cadru 

didactic 

Disciplina 

predată 

Clasa Interval 

orar 
MODALITĂȚI/ CANALE DE LUCRU/ COMUNICARE ONLINE 

Activitate 

online 
(platforme, canale, 

aplicații 

recomandate de 

MEC/ISJ Ilfov, 

alte instituții 

acreditate) 

Fișe 

de 

lucru 

Site UÎ Whats 

App 

Face

book 

Messe

nger 

E-

mail 

Vizion

are 

progra

me 

TVR 1, 

TVR3, 

Vizionare alte programe 

TV specializate (caracter 

cultural, științific, sportiv etc) 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



 

 

 
 

 


