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PLAN DE MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI MONITORIZAREA 
PROCESULUI DIDACTIC ONLINE PE PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR ÎN LICEUL 

TEORETIC „LUCIAN BLAGA” 

Aprobat în Consiliul de administrație din 29.04.2020 

În conformitate cu OMEC 4135/21.04.2020, privind aprobarea Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la 

nivelul sistemului de învățământ preuniversitar, se stabilește în cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” următorul plan de măsuri privind 

organizarea, desfășurarea și monitorizarea procesului didactic online după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Direcții de 
acțiune 

Măsuri la nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Termene Responsabili 

1 
Organizarea 
procesului 

didactic 

Conducerea unității stabilește, împreună cu cadrele didactice, platformele, 
aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în 
activitatea desfășurată. Pentru colectare datelor se va folosi tabelul din anexa 1. 

Pentru desfășurarea activităților online se va respecta orarul școlii, fiecare 
activitatea va avea maxim 35 min. se recomanda pentru ciclurile primar și gimnazial 25 
min. și pentru ciclul liceal 30 min. Programul de desfășurare al activității se găsește în 
anexa 2. 

Pentru  activitățile online se vor folosi următoare platformelor și aplicații: Zoom, 
Google Classroom, Edmodo, Whatsapp, E-mail. 

27.04.2020 

Director, 
Director 
adjunct 

Membri CA, 
Cadrele 

didactice 
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Nr. 
crt. 

Direcții de 
acțiune 

Măsuri la nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Termene Responsabili 

1 
Organizarea 
procesului 

didactic 

Conducerea unității de învățământ informează, prin intermediul cadrelor didactice,  
elevii și părinții acestora, cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de 
învățământ și la modalitatea de organizare a activităților în această perioada, inclusiv 
cu privire la drepturile și obligațiile acestora. 

Fiecare diriginte/învățător va realiza grupuri de Whatsapp pentru fiecare clasă în 
care vor fi adăugați toți profesorii clasei. 

Permanent 

Director, 
Director 
adjunct 

Membri CA, 
Cadrele 

didactice 

2 
Desfășurarea 
activităților 

online 

Pe perioada suspendării cursurilor conducerea unității de învățământ 
desfășoară următoarele activități de facilitare a învățării on-line: 
a) aplica planul de acțiune al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB); 
b) informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii și părinții acestora cu privire 
la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și la modalitatea de 
organizare a activități-suport pentru învățarea on-line în aceasta perioadă, inclusiv cu 
privire la drepturile și obligațiile acestora; 
c) realizează completarea în SIIIR a informațiilor relevante pentru susținerea și 
îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului de educație; 
d) colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu inspectoratul școlar, 
pentru completarea dotării cu echipamente informatice; 
f) analizează nevoile de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice și le 
desemnează pe cele care trebuie să participe la programe de formare; 
g) stabilește, împreuna cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, 
aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomanda a fi utilizate în 
activitatea desfășurata; 
h) realizează, împreuna cu profesorii diriginți și cadrele didactice, un program 
săptămânal care include activitățile de învățare on-line pentru fiecare disciplină de 
studiu, având în vedere o durata echilibrata a acestora; 
i) stabilește modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de către cadrele 
didactice; 
j) identifică și aplica modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, 
inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES); 

Permanent 

Director, 
Director 
adjunct 

Membri CA, 
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Nr. 
crt. 

Direcții de 
acțiune 

Măsuri la nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Termene Responsabili 

2 
Desfășurarea 
activităților 

online 

k) aplică mecanismele de colectare a feedbackului de la elevi, părinți, cadre didactice, 
alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea activități-suport 
pentru învățarea on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea 
accesului, participării și a calității activității; 
l) actualizează fișele posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu 
atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line. 

  

Pe perioada suspendării cursurilor învățătorul Profesorul pentru învățământ 
primar următoarele activități: 
a) informează părinții elevilor cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea 
de învățământ și modalitatea de organizare a activități suport pentru învățarea  on-line, 
inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora; 
b) coordonează activitatea grupei/clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în 
vederea asigurării continuității participării elevilor la activitatea de învățare on-line. 
c) participa împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ 
la stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se 
recomanda a fi utilizate în activitatea desfășurată; 
d) transmite părinților elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la 
nivelul unității de învățământ, precum si alte informații relevante pentru facilitarea 
învățării on-line; 
e) asigura comunicarea cu părinții pentru participarea elevilor la activitățile-suport 
pentru învățarea  on-line; 
f) colectează feedbackul de la elevi și părinți, cu privire la organizarea și desfășurarea 
activității-suport pentru învățarea on-line, și îl transmite conducerii unității de 
învățământ; 
g) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, 
în care sunt implicați elevii clasei. 
h) menține legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea 
la activitățile de învățare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează; 
i) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, 
în care sunt implicați elevii/profesorii clasei. 

Permanent 

Director, 
Director 
adjunct; 
Cadrele 

didactice, 
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Nr. 
crt. 

Direcții de 
acțiune 

Măsuri la nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Termene Responsabili 

2 
Desfășurarea 
activităților 

online 

Pe perioada suspendării cursurilor cadrele didactice realizează următoarele 
activități: 
a) colectează informații necesare accesului și participării elevilor la activitatea de 
predare-învățare-evaluare desfășurata on-line; 
b) proiectează activitatea-suport pentru învățarea  on-line din perspectiva principiilor 
didactice si a celor privind învățarea  on-line; 
c) desfășoară activitatea didactica în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea 
calității actului educațional; 
d) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare 
pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care 
pot fi utilizate în procesul de învățare on-line; 
e) elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea 
progresului elevilor; 
f) oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile 
desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru; 
g) raportează conducerii unității de învățământ activitatea desfășurata, ținând seama de 
modalitățile și termenele de raportare stabilite de către aceasta; 
h) participa la activitățile de formare și webinariile recomandate de către Ministerul 
Educației și Cercetării, ISMB si conducerea unității de învățământ. 

Permanent 

Director, 
Director 
adjunct, 
Cadrele 

didactice, 

3 Drepturi și 
obligații 

Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de a lua toate 
măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea elevului la activitățile de 
învățare on-line organizate de unitatea de învățământ. 

Elevul are dreptul de a avea acces gratuit la portalurile, platformele de învățare, 
bibliotecile virtuale și la alte resurse de învățare digitale, în funcție de nevoi. 

Elevul are obligația de a participa la activitățile de învățare on-line stabilite de 
unitatea de învățământ. 

permanent 
Director, 
Director 
adjunct, 
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Nr. 
crt. 

Direcții de 
acțiune 

Măsuri la nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Termene Responsabili 

4 Raportarea 

Cadrele didactice raportează conducerii unității de învățământ activitatea 
desfășurată, ținând seama de modalitățile și termenele de raportare stabilite de către 
aceasta model de raportare se găsește în anexa 3. 

Fiecare cadru didactic va întocmi un portofoliu personal cu dovezi ale susțineri on-
line a cursurilor. Portofoliu va cuprinde:  
- capturi de ecran/printscreen-uri/poze realizate în cadrul activităților desfășurate ținând 
cont de prevederile regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Fiecare diriginte/învățător vă solicita de grupul de whatsapp al clasei acordul părinților 
pentru realizarea capturi de ecran/printscreen-uri/poze în timpul orei ca dovadă de 
desfășurarea a activității. Aceste capturi de ecran nu vor fi folosite în alte scopuri. 
- raportul săptămânal de activitate întocmit conform anexei 3. 

Fiecare cadru didactic va transmite pe adresa de e-mail 
liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro în fiecare zi de luni raportul conform anexei 3. 

Dovezile privind realizarea activităților rămân în dosarul cadrului didactic care va 
răspunde pentru ele. Se vor transmite pe adresa de e-mail 
liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro dovezi doar pentru orele din PCO. 

permanent Cadrele 

didactice 

5 Monitorizarea 

Membrii consiliul de administrație vor monitorizare realizarea activităților on-
line de către cadrele didactice. Atribuțiile membrilor consiliul de administrație sunt: 
Mihalcea Mihael – centralizarea rapoartelor transmise de cadre didactice, evidența orele 
PCO și a existenței dovezilor privind realizarea orelor 
Iancu Ioana – monitorizează activitatea cadrelor didactice din catedrele de: matematică, 
fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, socio-umane, informatică. 
Ghițescu Alina – monitorizează activitatea cadrelor didactice din catedrele de: limba și 
literatura română, limba engleză, limba franceză, limba latină, arte, religie. 
Soponaru Daniela – monitorizează activitatea învățătorilor. 

permanent Director, CA 

6 Colectarea 
feedback-ului 

Consiliul de administrație aplica mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, 
părinți, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea 
activității suport pentru învățarea online (chestionare Google de colectare a feedback-
ului). 

Mai 2020 

Director, 
Director 
adjunct 

Membri CA, 
DIRECTOR, 

Prof. Mihael MIHALCEA 
 


