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Plan de  intervenție educațională  
pentru situația suspendării cursurilor la Scoala Profesională, 

com.Bălțești potrivit stării de urgență națională – an 2020 
Nr. 
crt. 

Direcții de acțiune Măsuri la nivelul școlii  Termen Responsabil 

1 Asigurarea cadrului 
legal pentru 
desfășurarea 
activității didactice 
in mediul online 

Elaborarea, aprobarea și 
comunicarea Planului de masuri 
la nivelul școlii pentru situația 
suspendării cursurilor din 
învățământul preuniversitar  

28.04.2020 Director 

Consilierea cadrelor didactice 
din unitatea școlară cu privire la 
implementarea activităților 
online de predare, învățare, 
evaluare precum și verificarea, 
actualizarea fișelor de post 
tuturor cadrelor didactice, 
incluzând atribuții specifice, 
indicatori de performanță, 
conform planurilor cadru și prin 
programul telemuncă. 

Aprilie Director, 
secretar, 
analist 

programator 

Mediatizarea portalului digital pe 
Google Claasroom ,Zoom, 
WhatsApp ca totalitate a 
platformelor de e-lerning si a 
resurselor de învățare online 
asigurate precum și 
implementarea la nivelul școlii a 
platformei Google Classroom, 
prin care fiecare cadru didactic 
este asociat la discipline școlare 
și la elevii școlii , prin cont 
personalizat. 

Permanent 
pe 

perioada 
suspendării 
cursurilor 

Director, 
analist 

programator 

2 Colaborarea și 
comunicarea cu toți 
partenerii 
educaționali, în 
vederea asigurarii 
resurselor necesare 
desfășurării 
activității online 

Colaboararea cu cadrele 
didactice, părinți, elevi privind 
accesul la mediul online. 
Susținerea colaborării 
structurilor de învățământ a 
Școlii Profesionale, com.Bălțești 
cu administrația publică locală și 
Asociația de parinți, in vederea 
stabilirii de măsuri pentru 
facilitarea conectării elevilor la 
mediul on-line. 

Permanent 
pe 

perioada 
suspendării 
cursurilor 

Conducerea 
școlii, analist 
programator, 

secretar 

Colaborarea cu ISJ Prahova 
Instituția Prefectului, Consiliul 
Județean Prahova, DSP 
Prahova, organizații 
neguvernamentale, agenți 
economici etc. pentru 

Permanent 
pe 

perioada 
suspendării 
cursurilor 

Conducerea 
școlii, cadre 

didactice 
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dezvoltarea de alte resurse 
educaționale deschise, 
platforme de învățare online, 
aplicații digitale, emisiuni TV, ori 
alte resuse care pot facilita și 
asigura suport pentru activitatea 
de învățare online 

3 Realizarea 
procesului de 
învățare online 

Facilitarrea organizării sesiunilor 
de formare și Webinare 
adresate cadrelor didactice 
pentru utilizarea instrumentelor 
de lucru utile in online în 
colaborare cu CCD și alți 
parteneri 

Permanent 
pe 

perioada 
suspendării 
cursurilor 

Conducerea 
școlii prin 

transmiterea 
de înformații 

utile de 
formare 

profesională 
online 

  Diseminarea pe toată perioada 
suspendării cursurilor, a 
resurselor de antrenament de 
tip test și bareme de evaluare, 
de notare necesare pregătirii 
individuale pentru susținerea 
Evaluării Naționale a elevilor de 
clasa a VIII-a 

Permanent Cadre 
didactice, 
diriginți 

  Identificarea și valorificarea 
exemplelor de bună practică din 
răndul cadrelor didactice ale 
școlii.Extinderea modelelor de 
predare-învățare-evaluare în 
mediul online, la nivelul școlii 
prin experimentarea celor mai 
practice metode de lucru 
observate, acceptate și 
accesibile în context, 
diseminarea acestora la nivelul 
sistemului de învățământ 
județean/național.  

4 Coordonarea, 
monitorizarea 
organizării și 
desfășurării 
activităților suport 
pentru învățarea 
online în răndul 
elevilor, prin 
activități specifice 
planificărilor. 

Comunicarea informațiilor cu 
privire la deciziile adoptate la 
nivel național, județean pe 
durata suspendării cursurilor, 
acre au impact asupra activității 
unităților de învățământ 

Permanent 
pe 

perioada 
suspendării 
cursurilor 

Conducerea 
școlii 

 
Toate cadrele 

didactice 

Analiza în vederea soluționării 
situațiilor deosebite apărute în 
procesul de învățare online și 
semnalate de catre cadrele 
didactice,elevi, parinți și tutori, 
în perioada de suspendare a 
cursurilor. 
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5 Realizarea 
instrumentelor de 
colectare a datelor 
cu activități online 
de la cadrele și a 
feedback-ului 

Completarea unei situații cu 
informațiile ce privesc activitățile 
derulate în unitățile de 
învățământ arondate-Școala 
Gimnazială Podenii Vechi 
Dezvoltarea mecanismului de 
colectare a feedback-ului de la 
elevi, părinți, cadre didactice 

Permanent 
pe 
perioada 
suspendării 
cursurilor 

Conducerea, 
secretar 

6 Reglarea procesului 
de predare-învățare 
- evaluare în mediul 
online prin utilizarea 
datelor rezultate din 
feedback. 

Raportarea, colectarea și 
analizarea informațiilor cu privire 
la activitățile derulate de elevi. 

Permanent 
pe 
perioada 
suspendării 
cursurilor 

Conducerea 
școlii 

 
 

7 Actualizarea 
permanentă și 
adaptarea 
activităților în mediul 
online la solicitarea 
persoanelor 
vulnerabile, conform 
posibilităților 
existente 

Folosirea bazei existente din 
unitatea școlară pentru 
facilitarea activităților online. 
Realizarea unui program de 
activități online pentru elevii cu 
probleme de sănătate, care 
solicită prin intermediul tutorilor 
acest aspect. 
Permisivitatea deschisă și 
flexibilitatea participării la 
activități online. 

Permanent Conducerea 
școlii 

 
Toate cadrele 

didactice 

 
 
 
 
Director,  
Prof.Bodeanu Claudia 
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