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Nr înreg 1136 din 10.11.2020                                   
 

APROBAT ÎN ȘEDINȚA C.A. din 09.11.2020 
 

 

 

PLAN DE INTERVENȚIE PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII  ON-LINE LA 

NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE SURDILA GRECI 

 

 
 

În conformitate cu noile prevederi legale: 

 Ordinul M.E.C. nr 5972 din 08.11.2020 pentru suspendarea activităților care 

presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar,  

 Ordinul M.E.C. nr. 5545 din 10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei cadru 

privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și 

prelucrarea datelor cu caracter personal,  

 Notei M.E.C.- D.G.Î.P. nr. 3547/26.10.2020 Recomandări privind organizarea 

activității didactice online în condiții de securitate 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri 

pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011; 

 Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinul nr. 5.487/1.494/ 01.09.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 Ordinul nr. 5.650/1.670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și 

cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 COVID-19 este o boală contagioasă și nicio activitate în comunitate nu este absolvită 

de riscuri.Scopul acestui plan este de a oferi instrucțiuni clare, care trebuie implementate, în vederea 

funcționării în condiții de siguranță a unităților de învățământ în contextul prevenirii, depistării din 

timp și al controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauție pentru a preveni și diminua 
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răspândirea potențială a infecției SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ. Va fi acordată atenție 

deosebită pentru evitarea situațiilor de stigmatizare a personalului și al elevilor care au fost expuși 

la virus. 

DISPOZIȚII GENERALE 

Scopul planului: 

Școala Gimnazială Surdila Greci are obligația să ia măsuri pentru prevenirea și 

combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul organizării activității, pentru intreg 

personalul, în ceea ce privește: 

a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;  

organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;  

b) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ;  

c) organizarea programului de lucru; 

d) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;  

e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ;  

f) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și 

părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;  

g) asigurarea măsurilor pentru elevi/studenți, cadre didactice și alt personal din 

unitățile/instituțiile de învățământ aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice 

și/sau dizabilități. 

  

PLAN DE MASURI 

Având în vedere evoluția epidemiologică pe teritoriul României până la această dată, 

luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la nivel național, precum și creșterea 

zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, începând cu data prezentei, la nivelul unităților de 

învățământ se instituie obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, 

pentru toate persoanele care își desfășoară activitatea în spațiile publice deschise și închise, 

indiferent de valoarea ratei de incidență 

Pentru organizarea eficientă a procesului educațional în contextul desfășurării 

activității didactice în sistem on - line, în Școala Gimnazială Surdila Greci și toate stucturile 

aferente se vor întreprinde următoarele măsuri: 

1. Organizarea activităților didactice în sistem on-line (sincron, asincron și mixt) 

prin: 

- La nivelul Școlii Gimnaziale Surdila Greci se va utiliza o singură platformă, 

respectiv G Suite for Education- CLASSROOM. 
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- Se alternează predării sincrone cu cea asincronă, astfel încât un elev să nu fie nevoit 

să petreacă foarte mult timp conectat în fața dispozitivelor. Anexă orarul activităților la ciclul 

gimnazial. 

- Activitățile de predare-învățare se vor desfășura cu respectarea programei școlare, a 

schemelor orare și a deciziilor luate la nivelul unității de învățământ. 

- La nivelul Grădiniței cu program normal Surdila Greci activitatea de predare-

învățare se desfășoară prin intermediul rețelei de socializare Facebook – Grupul de Messenger 

special creat pentru grupa combinată respectivă și prin Zoom, 

- La nivelul Grădiniței cu program normal Făurei Sat activitatea de predare-învățare se 

desfășoară prin intermediul rețelei de socializare Facebook – Grupul de Messenger special creat 

pentru grupa combinată respectivă și prin Zoom, 

- La nivelul Grădiniței cu program normal Horia activitatea de predare-învățare se 

desfășoară prin intermediul rețelei de socializare Facebook – Grupul de Messenger special creat 

pentru grupa combinată respectivă și prin Zoom, 

- La nivelul Școlii primare Horia activitatea de predare-învățare se desfășoară prin 

intermediul Grupului de Whattsapp special creat pentru clasa respectivă și prin Zoom, 

- La nivelul Școlii Gimnaziale Surdila Greci la nivel primar activitatea de predare-

învățare se desfășoară prin intermediul rețelei de socializare Facebook – Grupul de Messenger 

special creat pentru clasa respectivă, Grupul de Whattaspp dar și prin Zoom, 

- La nivelul Școlii Gimnaziale Surdila Greci la nivel gimnazial activitatea de predare-

învățare se desfășoară prin intermediul platformei G Suite for Education- Classroom, 

- Elevii fiecărei clase/grupe sunt anunțați de către cadrul didactic care alege utilizarea 

unei alte aplicații . 

- Conținuturile propuse elevilor vor fi elaborate în concordanță cu numărul de ore/ 

săptămână destinate fiecărei discipline de studiu. 

- La nivel preșcolar, cadrele didactice din învățământul preșcolar vor organiza și 

desfășura demersul educativ în mediul online având în vedere Curriculum pentru educație timpurie, 

respectiv dimensiunile dezvoltării și comportamentele aferente, proiectarea didactică pe proiecte 

tematice, tipurile/categoriile de activități și specificul acestora  și particularitățile de vârstă a 

copiilor. Vor fi elaborate de către cele 3 educatoare de la Grădinițele Surdila Greci, Horia și Făurei 

Sat o planificare săptămânală care va fi transmisă directorului în format electronic. 

- În perioada derulării activității didactice online va fi completată fișa de prezență, 

conform notei MEC nr. 847/9.10.2020. 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI  
Comuna Surdila Greci, Județul  Brăila 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Str. Şcolii, Nr. 9, comuna Surdila Greci, Judeţul Brăila, Tel /Fax +40(0) 239 661010, adresa de e-mail  scoalasurdilagreci@yahoo.com 

 
Pagina 4 din  10 

 

 

2. Activitatea on-line de  feed-back și evaluare: 

- Testele de evaluare vor fi publicate de cadrele didactice pe platforma aleasă pentru 

activitățile de învățare. 

- Cadrele didactice vor specifica elevilor data limită până la care vor putea trimite 

rezolvarea fișelor de lucru / a testelor de evaluare. 

- Ca alternativă, cadrele didactice pot primi rezolvarea temelor folosind și alte aplicații 

(Messenger, Whatapp, email, etc.) 

- În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea 

particularităților de vârstă ale elevilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al 

acestora și gradul de dificultate a itemilor. 

- Cadrele didactice vor putea publica pe platforma aleasă rezolvările temelor / testelor, 

precum și concluzii. 

 

3. Monitorizarea activităților de învățare în mediul on-line 

- Monitorizarea activităților de învățare în mediul on-line va fi realizată de conducerea 

unității de învățământ; 

- Conducerea unității de învățământ stabilește  împreună cu cadrele didactice un 

program optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor 

și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru. 

- Cadrele didactice vor consemna activitățile realizate la fiecare clasă în fișa de 

prezență on-line, modelul prevăzut de Nota MEC nr.10335/09.10.2020 privind utilizarea modelelor 

de condică de prezență și fișă de prezență și procedura operațională a unității de învățământ. 

- Profesorii diriginți/educatorii/învățătorii/profesorii pentru învățământul 

primar/preșcolar vor ține legătura cu elevii/părinții/tutorii sau susținătorii legali pentru a identifica 

eventualele disfunționalități și a încerca soluționarea acestora. Comunicarea se va realiza fie 

telefonic, sau prin Grupurile de  Messenger  și/sau Whatsapp special create pentru clasa/grupa 

respective. 

- Conducerea unității de învățământ identifică și aplică modalități de susținere a 

activității pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

(CES). La nivelul unității noastre școlare sunt înscriși 2 elevi cu CES : 1 elev în clasa a V-a și 1 elev 

în clasa a VII-a. Împreună cu profesorul de sprijin se vor elabora modalități de susținere pentru 

acești elevi. 
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4. Activitățile didactice care se nu se pot desfășura on-line 

- Pentru elevii care nu au acces la activități de învățare on-line, profesorii vor pregăti: 

a) Fișe de lucru cu elemente de predare și exemple practice rezolvate la tema 

respectivă; 

b) Fișe de lucru cu aplicații propuse spre rezolvare pe baza modelelor date. 

c) Fișe de documentare privind conținuturile predate. 

-    Materialele realizate se vor transmite electronic directorului într-un fișier care va  

cuprinde: numele și prenumele profesorului, clasa, numele și prenumele elevilor care nu au putut 

participa la lecțiile desfășurate on-line din motive obiective  (lipsă echipamente informatice și 

conectare la internet). 

- Documentele primite de către director se vor printa și vor fi distribuite fiecărui elev 

prin intermediul personalului nedidactic din fiecare structură în parte; 

- Săptămânal fiecare învățător/diriginte va transmite lista elevilor care nu au avut 

acces la activitățile de învățare on-line din săptămâna anterioară și va transmite măsurile pe care le-

a identificat. 

- Cele trei educatoare vor duce acasă preșcolarilor în fiecare zi de luni fișele de lucru 

săptămânale și le vor explica preșcolarilor și părinților sarcinile de lucru. Vor tine legătura și pe 

grupurile de messenger special create. 

 

5. Cadrelor didactice care nu dispun de mijloace adecvate organizării și 

desfășurării procesului de predare-învățare- evaluare prin intermediul tehnologiei  li se va asigura 

accesul la echipamentele unității de învățământ, fie prin acordarea cu titlu de folosință gratuită, pe 

perioadă determinate, a unor echipamente și servicii, pentru desfășurarea cursurilor on-line, fie prin 

facilitarea participării la cursuri din cadrul unității de învățământ. Aceștia vor depune o cerere prin 

care vor solita accesul la echipamentele unității de învățământ.  

Școala Gimnazială Surdila Greci cu structurile aferente poate asigura accesul cadrelor 

didactice următoarele dispozitive: 

-Grădinița Surdila Greci – 1 imprimantă multifuncțională, 1 router wireless, 

-Grădinița Făurei Sat – 1 imprimantă multifuncțională, 1 router wireless, 

-Grădinița și Școala Horia – 1 imprimantă multifuncțională, 1 router wireless, 
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-Școala Surdila Greci – 6 calculatoare tip desktop, 1 imprimantă multifuncțională, 3 

routere wireless. 

La nivelul Consiliului Profesoral din data de 09.11.2020 cadrele didactice au solicitat 

accesul în unitatea de învățământ pentru a desfășura activitățile de predare-învățare. S-a aprobat 

accesul în unitate pentru 2 învățătoare la Școala Gimnazială Surdila Greci și 2 profesori la Școala 

Gimnazială Surdila Greci. Programarea se va face cu 24 de ore înainte, cadrele didactice vor folosi 

aceleași săli de predare pe toată perioada cât vor veni în unitatea de învățământ. 

 

6. Colaborarea cu părinții 

Fiecare educatoare, învățătoare și profesor diriginte va : 

Colabora Cele trei educatoare vor duce acasă preșcolarilor în fiecare zi de luni fișele de 

lucru săptămânale și le vor explica preșcolarilor și părinților sarcinile de lucru. Vor tine legătura și 

pe grupurile de messenger special create. 

-  cu părinții și îi va informa asupra modalităților de organizare a activităților suport 

pentru învățarea online, identificând mijloacele comune de comunicare; 

- Consilia părinții cu privire la procesul de dezvoltare a propiilor copii, a modalităților 

în care îi pot susține, planuri de intervenție diferențiată, etc. 

- În anexă se regăsește programul activităților de tip suport și consiliere pentru părinți 

pentru fiecare structură în parte. 
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Anexa 1- Orar gimnaziu activități on-line din 09.11.2020 

 clasa Ora I ORA II ORA III ORA IV ORA V ORA VI ORA VII 
 8.15-9.10 9.15-10.10 10.15-11.10 11.15-12.10 12.15-13.10 13.15-14.10 14.15-15.10 

L
U

N
I 

a 5a ISTORIE 
SINCRON-meet 

MATE 
ASINCRON 

ROMÂNA 
SINCRON-meet 

ED. SOC 
ASINCRON 

TIC 
SINCRON-meet 

ISTORIE 
ASINCRON 

 

a 6a ISTORIE 
ASINCRON 

MATE 
SINCRON-meet 

ROMÂNA 
ASINCRON 

ED. SOC 
SINCRON-meet 

TIC 
ASINCRON 

  

a 7a MATE 
SINCRON-meet 

LATINA 
ASINCRON 

OPT MATE 
SINCRON-meet 

ROMÂNA 
SINCRON-meet 

ISTORIE 
SINCRON-meet 

ENGLEZA 
ASINCRON 

 

a 8a ROMÂNĂ 
SINCRON-meet 

ISTORIE 
SINCRON-meet 

OPT MATE 
ASINCRON 

MATE 
SINCRON-meet 

ISTORIE 
ASINCRON 

ENGLEZA 
SINCRON-meet 

 

         

M
A

R
Ț

I 

a 5a FRANCEZA 
ASINCRON 

ENGLEZA 
ASINCRON 

ROMÂNĂ 
SINCRON-meet 

BIOLOGIE 
SINCRON-meet 

ED. FIZICA 
ASINCRON 

  

a 6a FRANCEZA 
SINCRON-meet 

ENGLEZA 
SINCRON-meet 

ROMÂNĂ 
ASINCRON 

BIOLOGIE 
ASINCRON 

ED.FIZICA 
SINCRON-meet 

FIZICA 
SINCRON-meet 

 

a 7a ED. SOC 
ASINCRON 

FRANCEZA 
SINCRON-meet 

BIOLOGIE 
SINCRON-meet 

FIZICA 
SINCRON-meet 

CHIMIE 
ASINCRON 

ED. FIZICA 
ASINCRON 

 

a 8a ED. SOC 
SINCRON-meet 

FRANCEZA 
ASINCRON 

MATE 
SINCRON-meet 

FIZICA 
ASINCRON 

CHIMIE 
SINCRON-meet 

ED. FIZICA 
SINCRON-meet 

 

         

M
IE

R
C

U
R

I 

a 5a MATE 
SINCRON-meet 

DESEN 
ASINCRON 

ROMÂNĂ 
ASINCRON 

GEOGRAFIE 
SINCRON-meet 

RELIGIE 
SINCRON-meet 

MUZICĂ 
SINCRON-meet 

 

a 6a MATE 
ASINCRON 

DESEN 
SINCRON-meet 

ROMÂNĂ 
SINCRON-meet 

GEOGRAFIE 
ASINCRON 

RELIGIE 
ASINCRON 

MUZICA 
ASINCRON 

 

a 7a MUZICA 
ASINCRON 

GEOGRAFIE 
SINCRON-meet 

DIRIG. 
SINCRON-meet 

MATE 
SINCRON-meet 

ROM 
ASINCRON 

ENGLEZĂ 
SINCRON-meet 

RELIGIE 
ASINCRON 

a 8a MUZICA 
SINCRON-meet 

GEOGRAFIE 
ASINCRON 

DIRIG. 
SINCRON-meet 

ROM 
SINCRON-meet 

GEOGRAFIE 
SINCRON-meet 

ENGLEZA 
ASINCRON 

RELIGIE 
SINCRON-meet 
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J
O

I 

a 5a ROMÂNA 
SINCRON-meet 

ED. TEHN. 
ASINCRON 

ED. FIZ 
SINCRON-meet 

MATE 
ASINCRON 

FRANCEZA 
SINCRON-meet 

  

a 6a ROMÂNA 
ASINCRON 

ED. TEHN 
SINCRON-meet 

ED.FIZ 
ASINCRON 

MATE 
SINCRON-meet 

FRANCEZA 
ASINCRON 

BIOLOGIE 
SINCRON-meet 

 

a 7a BIOLOGIE 
ASINCRON 

MATE 
SINCRON-meet 

ROM 
SINCRON-meet 

ED FIZ 
SINCRON-meet 

ED. TEHN 
SINCRON-meet 

FRANCEZA 
ASINCRON 

 

a 8a BIOLOGIE 
SINCRON-meet 

ROM 
SINCRON-meet 

MATE 
SINCRON-meet 

ED FIZ 
ASINCRON 

ED. TEHN 
ASINCRON 

FRANCEZA 
SINCRON-meet 

 

         

V
IN

E
R

I 

a 5a ENGLEZA 
SINCRON-meet 

MATE 
SINCRON-meet 

OPT ROM 
ASINCRON 

DIRIG 
SINCRON-meet 

   

a 6a ENGLEZA 
ASINCRON 

MATE 
ASINCRON 

OPT ROM 
SINCRON-meet 

DIRIG 
SINCRON-meet 

FIZICA 
SINCRON-meet 

  

a 7a CHIMIE 
SINCRON-meet 

FIZICA 
ASINCRON 

TIC 
SINCRON-meet 

DESEN 
ASINCRON 

ROM 
SINCRON-meet 

MATE 
SINCRON-meet 

 

a 8a CHIMIE 
ASINCRON 

FIZICA 
SINCRON-meet 

TIC 
ASINCRON 

DESEN 
SINCRON-meet 

MATE 
SINCRON-meet 

ROM 
SINCRON-meet 

 

 
NOTĂ :  

PROGRAMUL  ZILNIC DE ORE ONLINE PENTRU GIMNAZIU 

 

ORA 1 : 

8,15-8,20 CONECTAREA PE CLASSROOM ȘI NOTAREA PREZENȚEI PE PRIMA PAGINĂ A PLATFORMEI CLASSROOM/GRUPUL DE 

MESENGER. 

8,20-9,00 PREDARE  

9,00-9,15 PAUZA +PREGĂTIREA PENTRU URMĂTOAREA ORĂ 
 Ș.a.m.d.  pentru celalalte ore. 
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Anexa nr.2 GRAFIC ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ELEVI ȘI PĂRINȚI  

 

Clasa  Structura  Cadru didactic 

cu atribuții de 
diriginte 

Tip de activitate  Ziua  Interval orar  Modalitate de 

realizare  

Obs  

Grupa 

combinată 

Grădinița 

cu program 

normal 

Surdila 

Greci 

Chiriță 

Liliana 

Consiliere 

preșcolari 

Vinerea  9,30-

10,00 

Grup de 

messenger 

 

Consiliere 

părinți  

Vinerea  12,00-

13,00 

Grup de 

messenger 

 

Grupa 

combinată 

Grădinița 

cu program 

normal 

Făurei Sat  

Moroianu 

Oana 

Consiliere 

preșcolari 

Vinerea  9,30-

10,00 

Grup de 

messenger 

 

Consiliere 

părinți  

Vinerea  12,00-

13,00 

Grup de 

messenger 

 

Grupa 

combinată 

Grădinița 

cu program 

normal 

Horia   

Zota 

Mădălina 

Consiliere 

preșcolari 

Vinerea  9,00-

9,30 

Grup de 

messenger 

 

Consiliere 

părinți  

Vinerea  12,00-

13,00 

Grup de 

messenger 

 

Clasa 

simultană 

I+II+IV 

Școala 

primară 

Horia 

Baciu 

Georgiana 

Consiliere 

elevi/ ora de 

Dezvoltare 

personală 

Marțea  12,00-

13,00 

Grup de 

Whattsapp 

 

Consiliere 

părinți  

Lunea  12,00-

13,00 

Grup de 

Whattsapp 

 

Clasa 

simultană 

CP+II 

Școala 

Gimnazială 

Surdila 

Greci 

Antonescu 

Nela 

Consiliere 

elevi/ ora de 

Dezvoltare 

personală 

Marțea  11-12 Grup de 

messenger/ 

Grup de 

WhatsApp 

 

Consiliere 

părinți  

Miercurea  12-13 Grup de 

messenger 

 

Clasa 

simultană 

I+III+IV 

Școala 

Gimnazială 

Surdila 

Greci 

Panait 

Lenuța 

Consiliere 

elevi/ ora de 

Dezvoltare 

personală 

Miercurea   Grup de 

messenger 
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Consiliere 

părinți  

Vinerea  11-12 Grup de 

messenger 

 

Clasa 

simultană 

V+VI 

Școala 

Gimnazială 

Surdila 

Greci 

Ioniță 

Corina 

Consiliere 

elevi/ ora de 

Dirigenție 

Vinerea  11-12 Grup de 

messenger/ 

Grup de 

WhatsApp 

 

Consiliere 

părinți  

Marțea  13-14 Grup de 

messenger/ 

Grup de 

WhatsApp 

 

Clasa 

simultană 

VII+VIII 

Școala 

Gimnazială 

Surdila 

Greci 

Mihalache 

Gabriela 

Consiliere 

elevi/ ora de 

Dirigenție 

Miercurea  11-12 Grup de 

messenger/ 

Grup de 

WhatsApp 

 

Consiliere 

părinți  

Joia  12-13 Grup de 

messenger/ 

Grup de 

WhatsApp 

 

 

 

Director, 

Prof. Vuțino Iulia Olguța 


