Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj
Str. V. V. Delamarina nr. 1
Tel./ fax 0256351714
Nr. 1030 / 27.04.2020

Planulul de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor
Liceul Teoretic Iulia Hasdeu Lugoj
Nr.
crt.
1.

2.

Direcții de acțiune

Activități

Elaborarea, aprobarea în consiliul de administrație
al Liceului Teoretic Iulia Hasdeu Lugoj și
transmiterea la nivelul cadrelor didactice ale școlii
a Planulul de intervenție educațională pentru
situația suspendării cursurilor din cadrul Liceul
Teoretic Iulia Hasdeu Lugoj
Actualizarea fișele posturilor cadrelor didactice cu
atribuții referitoare la activitățile de învățare online.
Organizarea activităților suport Completarea în SIIIR a informaţiilor relevante
pentru susţinerea și îmbunătăţirea accesului la
pentru învățarea on-line
învăţare al beneficiarilor sistemului de educație,
conform instrumentelor create în SIIIR
Analizarea prin mijloace specifice a nevoilor de
dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor
didactice ale școlii din perspectiva proiectării,
realizării și evaluării activităților de învățare online.
Organizarea unor sesiuni de formare on-line pentru
cadrele didactice, conform nevoilor de formare
identificate.
Asigurarea cadrului metodologic
pentru desfășurarea activității
didactice în mediul on-line la
nivelul Liceului Teoretic Iulia
Hasdeu Lugoj

Termen

Responsabili

28.04.2020

Director
Director adjunct
Compartimentul sectretariat

28.04.2020

Director
Compartimentul sectretariat

Conform
solicitărilor
MEC
și
Serviciul
Informatizare din cadrul
I.Ș.J. Timiș
Permanent, în perioada în
care sunt suspendate
cursurile

Compartimentul sectretariat

Director
Director adjunct
Profesori disciplina informatică

Permanent, în perioada în Profesori disciplina informatică
care sunt suspendate
cursurile

Profesori disciplina informatică

Organizarea unor sesiuni de formare face-to-face
pentru cadrele didactice care nu au niciun fel de
cunoștințe de operare a calculatorului.
Investigarea prin mijloace specifice a existenței la
nivelul cadrelor didactice a instrumentelor
(programe, aplicații, conexiune la internet, tablete,
computere, laptopuri) necesare pentru învățare online.
Investigarea prin mijloace specifice a existenței la
nivelul elevilor a instrumentelor (programe,
aplicații, conexiune la internet, tablete, computere,
laptopuri) necesare pentru învățare on-line.
Asigurarea petru elevi, cu sprijinul autorităților
locale, în măsura posibilităților, a mijloacelor
(tablete, computere, laptopuri) necesare pentru
învățare on-line.
Consilierea cadrelor didactice cu privire la
programele și aplicațiile ce pot fi folosite pentru
predarea on-line; susținerea cadrelor didactice ale
școlii, când este nevoie, cu mijloace (tablete,
computere, laptopuri) necesare pentru învățare online.
Asigurarea accesului cadrelor didactice și elevilor
la platforme educaționale, prin înregistrarea unității
de învățământ.

20.05.2020

Identificarea și aplicarea unor modalități de
susținere a activității pentru posibile cazuri
speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe
educaționale speciale (CES).
Stabilirea, împreună cu cadrele didactice și
profesorii diriginți, platformele, aplicațiile și
resursele educaționale deschise care se recomandă
a fi utilizate în activitatea desfășurată și realizează

Permanent, în perioada în Director
care sunt suspendate Director adjunct
Șefii comisiilor metodice
cursurile
Profesorii diriginți

Permanent, în perioada în Director
care sunt suspendate Director adjunct
Profesori disciplina informatică
cursurile

Permanent, în perioada în Director
care sunt suspendate Director adjunct
Profesori disciplina informatică
cursurile
Permanent, în perioada în Director
care sunt suspendate Director adjunct
Profesori disciplina informatică
cursurile
Permanent, în perioada în Director
care sunt suspendate Director adjunct
Șefii comisiilor metodice
cursurile
Profesori disciplina informatică

28.04.2020

28.04.2020

Director
Profesori disciplina informatică

Director
Director adjunct
Șefii comisiilor metodice
Comisia pentru realizarea
orarului școlii

3.

4.

un program de desfășurare al activităților de
învățare on-line.
Informarea elevilor şi a părinţilor acestora, cu
privire la perioada suspendării cursurilor la nivel
județean, precum și la modalitatea de organizare a
activităţii suport pentru învăţarea on-line, inclusiv
cu privire la drepturile și obligaţiile acestora, prin
mijloacele de comunicare ale unității de
învățământ.
Desfășurarea în cadrul comisiilor metodice din
școală a unor activități de îndrumarea cadrelor
didactice în proiectarea activităţilor de predareînvăţare-evaluare on-line și pentru elaborarea unor
exemple de resurse educaţionale. Organizarea în
cadrul comisiilor metodice din școală a unor unor
sesiuni on-line cu cadrele didactice pentru
transferul de bune practici în învățarea on-line.
Colaborarea
cu
autoritățile Transmiterea către autorităţilor administraţiei
administrației publice județene și publice locale și către furnizorii de servicii de
Internet solicitări pentru asigurarea echipamentelor
locale
informatice și a conectării la Internet a unitătilor de
învățământ, precum și a soluționării cu celeritate a
eventualelor întreruperi în furnizarea serviciilor de
energie electrică, internet sau avarii care pot apărea.
Colaborea cu autoritățile administrației publice
locale și cu ISJ Timiș pentru completarea dotării cu
echipamente informatice.
Desfășurarea activităților de
Comunicarea către cadrele didactice a platformelor
învățare on-line
de e-learning, a resurselor de învățare on-line, a
activităților suport pentru organizarea și
desfășurarea activităţii specifice învățării online,
asigurate și după caz, validate, recomandate de
către MEC/IȘJ Timiș.
Monitorizarea
organizării
și
desfășurării
activităților de învățarea on-line de către cadrele
didactice ale Liceului Teoretic Iulia Hasdeu Lugoj
a Planul de intervenție a școlii pentru situația

28.04.2020

Director
Director adjunct
Compartimentul sectretariat

Permanent, în perioada în Director
care sunt suspendate
Director adjunct
cursurile
Șefii comisiilor metodice

Permanent, în perioada în Director
care sunt suspendate
Compartimentul sectretariat
cursurile

Permanent, în perioada în
care sunt suspendate
cursurile
Permanent, în perioada în
care sunt suspendate
cursurile

Director
Compartimentul sectretariat
Director
Director adjunct
Compartimentul secretariat

Permanent, în perioada în Director
care sunt suspendate Director adjunct
cursurile
Șefii comisiilor metodice

5.

suspendării
cursurilor
din
învățământul
preuniversitar (monitorizarea asigurării cadrului
organizatoric necesar desfășurării activităților online, participarea șefilor de comsii metodice la
activitățile de învățare on-line, aplicarea de
chestionare elevilor, profesorilor, vizualizarea
rapoartelor administratorilor de platforme
educaționale, respectiv a instrumentelor de
monitorizare elaborate de către profesori după
realizărarea activităților on-line etc.).
Valorificarea exemplelor de bună practică
identificate la nivelul unități de învățământ și
diseminarea acestora prin diferite platforme online.
Îmbunătățirea procesului de Aplicarea mecanismelor de colectare a feedbackpredare-învățare-evaluare
în ului de la elevi, părinţi și cadre didactice implicate
mediul on-line prin utilizarea în desfăşurarea activităţii suport pentru învățarea
on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă
datelor rezultate din feedback
la îmbunătăţirea accesului, participării şi a calităţii
activităţilor desfăşurate on-line.
Analizarea feeddback-ului obținut cu scopul
actualizării periodice a planului județean de
intervenție educațională pentru situația suspendării
cursurilor din învățământul preuniversitar.
Transmiterea de raportări către ISJ Timiș cu privire
la organizarea şi desfășurarea activităţii suport
pentru învăţarea on-line.

Director
Profesor Letiția Fedorca

Permanent, în perioada în Șefii comisiilor metodice
care sunt suspendate
cursurile
Periodic/la solicitarea ISJ
Timiș

Director
Director adjunct
Profesori disciplina informatică
Șefii comisiilor metodice

Periodic/la solicitarea ISJ
Timiș

Director
Director adjunct
Profesori disciplina informatică
Șefii comisiilor metodice
Director
Director adjunct
Compartimentul secretariat

La solicitarea ISJ Timiș

