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Aprobat în ședința CA a ISJ Ilfov/27.04.2020 

Inspector școlar general, 

prof. Adriana STOICA 

 

 

PLAN JUDEȚEAN DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ 1 

PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

I. MĂSURI LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV 

Nr. 

crt. 

Direcții de acțiune Măsuri la nivelul ISJ  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 tuturor unităților școlare din județul 

Ilfov. 

27.04.2020 Elaborare: comisia de 

lucru 

Avizare: inspector 

școlar general 

Aprobare: CA al ISJ 

Ilfov 

Organizarea unei baze de date care să cuprindă totalitatea 

platformelor de e-learning utilizate în unitățile de învățământ din 

județul Ilfov. 

aprilie 2020 Compartimentul 

Informatizare 

Întocmirea unei proceduri operaționale care să reglementeze 

desfășurarea activității didactice în mediul online. 

aprilie 2020  Compartimentul 

Inspecție școlară 

                                                           
1 Planul Județean de intervenție educațională se bazează pe analiza realizată de ISJ Ilfov în urma chestionării directorilor unităților de învățământ cu privire la activitățile de învățare online desfășurate la 

nivel județean (anexa). Documentul a fost elaborat în baza prevederilor art. 7, lit. a) din OMEC nr. 4135/21.04.2020, privind aprobarea Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la 

nivelul sistemului de învățământ preuniversitar și a Planului național de intervenție educaționala pentru situația suspendării cursurilor din învățământul Preuniversitar, aprobat cu nr. 93/RLB/22.04.2020. 

Nr. 3906/27.04.2020 
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2. Colaborarea şi 

comunicarea permanentă 

cu toți partenerii 

educaționali, în vederea  

asigurării resurselor 

necesare  desfășurării 

activității online 

Colaborarea cu administrația publică locală din județul Ilfov în 

vederea stabilirii de măsuri pentru facilitarea conectării elevilor la 

mediul online/ furnizării de infrastructură TIC a tuturor elevilor 

(14,8% dintre elevii din județ nu dețin resurse pentru participarea 

la activitățile online). 

aprilie 2020 Conducerea ISJ Ilfov 

Inspectorii școlari 

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 nivel județean. 

 Sistematic, în special 

pe perioada desfășurării 

cursurilor în mediul 

online  

Conducerea ISJ Ilfov 

Inspectorii școlari 

3. Realizarea procesului de 

învățare online 

Elaborarea şi diseminarea, prin inspectorii școlari de specialitate și 

membrii  consiliilor consultative,  de teste şi bareme de evaluare şi 

de notare necesare pregătirii individuale pentru susținerea 

Evaluării naționale la clasa a VIII-a şi a examenului de 

Bacalaureat. 

 Sistematic, în special 

pe perioada desfășurării 

cursurilor în mediul 

online  

Conducerea ISJ Ilfov 

Inspectorii școlari 

Coordonarea realizării de Resurse Educaționale Deschise în 

vederea optimizării activității de învățare online la nivel județean 

lecții pentru toate disciplinele curriculare, evaluare  educațională şi 

cercetare tematică). 

Sistematic, în special pe 

perioada desfășurării 

cursurilor în mediul 

online  

Inspectorii de 

specialitate 

Actualizarea procedurii operaționale privind elaborarea de resurse 

educaționale deschise.  

27.04.2020 Grup de lucru 

desemnat 

Identificarea şi valorizarea exemplelor de bună practică dezvoltate 

la nivelul unităților de învățământ din jud. Ilfov. 

 Sistematic, în special 

pe perioada desfășurării 

cursurilor în mediul 

online  

Inspectorii de 

specialitate 

Crearea, configurarea și gestionarea, pe site-ul ISJ Ilfov, a unui 

spațiu dedicat realizării procesului de învățare online. 

Aprilie 2020 Compartimentul 

Informatizare 

Formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor Mai 2020 CCD Ilfov în 
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prin organizarea de webinarii tematice dedicate preponderent 

cadrelor didactice care nu dețin aceste competențe (25,9%). 

colaborare cu ISJ Ilfov 

Îndrumarea cadrelor didactice in vederea proiectării activităților de 

predare-învățare-evaluare online. 
Sistematic, în perioada 

desfășurării activității 

didactice în mediul 

online, conform 

graficelor proprii 

Inspectori școlari de  

specialitate  

Profesori metodiști 

Elaborarea și diseminarea, prin inspectorii școlari de specialitate/ 

siteul ISJ Ilfov, a resurselor de antrenament de tip test și bareme 

de evaluare și de notare necesare pregătirii individuale pentru 

susținerea examenelor naționale (evaluare națională, bacalaureat). 

Sistematic, în perioada 

desfășurării activității 

didactice în mediul 

online 

Inspectori școlari de 

specialitate  

Profesori metodiști 

Compartimentul 

informatizare din 

cadrul ISJ Ilfov 

4. Coordonarea și 

monitorizarea organizării 

și desfășurării 

activităților-suport pentru 

învățarea online în 

unitățile de învățământ 

din județul Ilfov 

Comunicarea informațiilor cu privire la deciziile adoptate la nivel 

județean, pe durata suspendării cursurilor, care au impact asupra 

activității unităților de învățământ. 

 Sistematic, în special 

pe perioada desfășurării 

cursurilor în mediul 

online  

Conducerea ISJ Ilfov 

Analiza, în vederea soluționării situațiilor deosebite apărute în 

procesul de învățare online, semnalate de unitățile de învățământ 

din județ. 

Ocazional, atunci când 

sunt semnalate situații 

deosebite/ 

problematice; pe 

perioada  desfășurării 

cursurilor în mediul 

online 

CA al ISJ Ilfov 

Inspectori școlari 

Compartimentul 

informatizare 
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Întocmirea unui kit de instrumente pe baza cărora se coordonează 

și monitorizează organizarea și desfășurarea activităților-suport 

pentru învățarea online în unitățile de învățământ din județul Ilfov 

procedură, bază de date, machete etc.). 

 

aprilie 2020 

Elaborare: comisia de 

lucru 

Avizare: inspector 

școlar general 

Aprobare: CA al ISJ 

Ilfov 

Comunicarea modului privind organizarea și desfășurarea 

activităților suport pentru învățarea online, conform formatului 

atașat (Anexa I), în format electronic, pe adresa de email a 

inspectorului școlar coordonator al unității de învățământ. 

Săptămânal Inspectorii școlari 

coordonatori ai unității 

de învățământ 

Compartimentul 

informatizare din 

cadrul ISJ Ilfov 

5. Realizarea instrumentelor 

de colectare a datelor din 

unitățile de învățământ 

din județul Ilfov 

Realizarea unei baze de date, având ca suport SIIIR,  privind 

activitățile de învățare online desfășurate la nivel județean.  

mai 2020 Compartimentul 

Informatizare 

Întocmirea unui set de chestionare dedicate cadrelor didactice, 

elevilor, părinților, altor categorii de parteneri educaționali, pentru 

colectarea feedback-ului privind desfășurarea activităților de 

învățare online. 

mai 2020 Elaborare: CJRAE Ilfov 

Compartimentul 

Informatizare 

Avizare: inspector 

școlar general 

Aprobare: CA al ISJ 

Ilfov 

6 Reglarea procesului de 

predare-învățare-evaluare 

în mediul online prin 

Colectarea, din unitățile de învățământ, a datelor și informațiilor 

cu privire la activitățile de învățare în mediul online și analizarea 

acestora în vederea optimizării acestui proces. 

Săptămânal, pe 

perioada desfășurării 

activității didactice în 

Compartimentul 

Informatizare 
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utilizarea datelor 

rezultate din feedback 

mediul online  Inspectori școlari  

 

II. MĂSURI LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1 Asigurarea cadrului legal 

pentru desfășurarea 

activității didactice în 

mediul online 

Actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice și a fișelor de 

evaluare pe baza actelor normative specifice emise de Ministerul 

Educației și Cercetării. 

Conform termenelor 

stabilite de MEC 

CA 

Director 

Secretar 

2 Colaborarea şi 

comunicarea permanentă 

cu toți partenerii 

educaționali, în vederea 

asigurării resurselor 

necesare desfășurării 

activității online 

Dotarea unităților de învățământ, prin colaborare cu autoritățile 

locale, asociațiile de părinți, etc., cu resurse de tip desktop, laptop, 

tablete funcționale, internet etc. 

mai 2020 CA 

Director 

Asigurarea accesului unitar, în limita posibilităților, al echipei de 

cadre didactice la platforme de învățare și resurse necesare 

desfășurării activității on- line. 

Continuu/ sistematic, în 

special în perioada 

desfășurării activității 

didactice în mediul 

online  

CA 

Director 

Asigurarea accesului cadrelor didactice și al elevilor din clasele 

terminale la resursele de antrenament de tip teste și bareme de 

evaluare necesare pregătirii individuale pentru susținerea Evaluării 

Naționale și a examenului național de Bacalaureat puse la 

dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării. 

Continuu/ sistematic, în 

special în perioada 

desfășurării activității 

didactice în mediul 

online  

CA 

Director 

Realizarea planurilor de recuperare și a planurilor remediale 

pentru elevii care nu pot participa la cursurile online din motive 

obiective. 

Continuu/ sistematic, în 

special în perioada 

desfășurării activității 

Director 

Responsabilii 
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didactice în mediul 

online 

comisiilor metodice 

3. Realizarea procesului de 

învățare online 

Asigurarea pregătirii tuturor cadrelor didactice, în vederea 

realizării învățării online. 

aprilie-mai 2020 Director 

Responsabil formare 

continuă 

Realizarea programului/ orarului la nivelul unităților de 

învățământ. 

 

aprilie 2020 Director 

Informarea cadrelor didactice, a elevilor și a părinților în legătură 

cu programul activităților de predare-învățare online. 
Continuu/ sistematic, în 

special în perioada 

desfășurării activității 

didactice în mediul 

online 

Director 

Proiectarea si desfășurarea activităților de predare- învățare- evaluare 

de către cadrele didactice, în concordanță cu programele școlare. 
Continuu/ sistematic, în 

special în perioada 

desfășurării activității 

didactice în mediul 

online  

Director 

 

Comunicarea beneficiarilor direcți și indirecți ai educației a 

informațiilor privind modalitățile de desfășurare a procesului 

didactic în mediul online: pe platforme, aplicații, resurse 

educaționale deschise etc.). 

Continuu/ sistematic, în 

special în perioada 

desfășurării activității 

didactice în mediul 

online 

Director 

Cadrele didactice 

Facilitarea organizării sesiunilor de formare și de webinarii 

adresate cadrelor didactice pentru utilizarea instrumentelor de 

lucru utile in activitatea de învățare online, in perioada in care 

Continuu/ sistematic, în 

special în perioada 

desfășurării activității 

Director CCD Ilfov 
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cursurile sunt suspendate didactice în mediul 

online 

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 inspectorul 

școlar coordonator al unității de învățământ. 

Săptămânal Director/director 

adjunct 

Stabilirea, de către conducerea unității de învățământ, a 

instrumentelor de monitorizare a activităților de predare- învățare- 

evaluare  desfășurate de cadrele didactice. 

 

Aprilie 2020 Director  

Monitorizarea activităților online desfășurate de cadrele didactice 

din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ilfov, prin 

intermediul instrumentelor elaborate la nivelul unității de 

învățământ. 

Lunar, în perioada 

desfășurării activității 

didactice în mediul 

online 

Director/director 

adjunct 

Coordonarea și monitorizarea de către director/ director adjunct a 

efectuării de către cadrele didactice a activităților de predare-

învățare. 

Continuu/ sistematic, în 

special în perioada 

desfășurării activității 

didactice în mediul 

online 

Director, director 

adjunct 

5. Colectarea datelor din 

unitățile de învățământ 

din județul Ilfov 

Completarea în SIIIR a datelor relevante solicitate de ISJ Ilfov și 

de Ministerul Educației și Cercetării. 
Conform Procedurii ISJ 

Ilfov  

Responsabilul SIIIR 

din unitatea de 

învățământ 

Realizarea bazei de date cu elevii care nu pot participa la 

activitățile de învățare online din motive obiective. 
aprilie-sfârșit de an 

școlar 2019- 2020 

Director 

Informatician/ 

responsabil SIIIR UÎ 
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6. Reglarea procesului de 

predare-învățare-evaluare 

în mediul online prin 

utilizarea datelor 

rezultate din feedback 

Organizarea unor  ședințe de analiză (meetinguri) privitoare la 

desfășurarea activității de predare-învățare în sistem online. 
Periodic, pe perioada 

suspendării cursurilor 

Director  

Informatician UÎ 

Colectarea feedback-ului privind activitatea de predare-învățare 

online și identificarea unor măsuri de optimizare a acesteia. 

Periodic, pe perioada 

suspendării cursurilor 
Director  

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. 

Imediat după reluarea 

cursurilor face-to-face 

Director 

Șefi comisii metodice 

Inspectorii școlari 

coordonatori ai unității 

de învățământ 
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Anexa 1 

RAPORT DE ACTIVITATE ONLINE 

 

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 

Facebook Messenger E-

mail 

Vizionare 

programe 

TVR 1, 

TVR3,  

Vizionare 

alte 

programe 

TV 

specializate 
(caracter cultural, 

științific, sportiv etc) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 


