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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei 

in cadrul editiei procedurii operationale 
 

      

 Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Nr. 

responsabilii/operaţiune

a     

Crt      

      

 1 2 3 4 5 

 Elaborat 
 

Scupra Cristina 

Tacciu Mirela  8.11.2020  

 Verificat Boncea Mirela  8.11.2020  

 Aprobat Consiliul de administratie  9.11.2020  
 

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 

 

Nr.crt Editia/revizia in cadrul 

editiei 

Component 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

ediției 

1 Ediția 1   9.11.2020 

2 Revizia 0    

 

Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Nr.crt Scopul 

difuzarii 

Ex.n

r 

compartiment functia Nume si prenume Data 

primirii 

semnatur

a 

1 Informare/apli

care 

1 Consiliul 

profesoral 

Cadre 

didactice 

 9.11.20

20 

 

2 Aprobare 1 directiune Scupra Cristina 
 

 9.11.20

20 

 

3 Informare/veri

ficare 

1 CEAC presedinte Boncea Mirela 8.11.20

20 

 

 

 

1. Scopul procedurii operationale 

o Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate 

o Procedura operationala reglementeaza procedeul de monitorizare a organizarii si 

desfasurarii activitatii de invatare on-line la nivelul Liceului Tehnologic ”Ion Podaru”, 

in scopul asigurarii continuitii procesului educational in perioada in care cursurile sunt 

suspendate. 

o Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

o Sprijină organisme abilitate în acţiuni de control, iar pe director, în luarea deciziei;  

o Stabileşte sarcini referitoare la circuitul documentelor necesare acestei activităţi; 
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2. Domeniul de aplicare 

o Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională. Procedura 

operationala se aplica de catre personalul didactic din cadrul Liceului Tehnologic ”Ion 

Podaru”. 

o Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de unitatea de învățământ; Activitatea este relevantă ca importanță, fiind 

procedurată distinct în cadrul Liceului Tehnologic ”Ion Podaru”. 

o Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurală; De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul 

unității, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la 

timp a tuturor proceselor. 

o Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurale;  

o Listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 

 Compartimente furnizoare de date: toate compartimentele; 

 Compartimente furnizoare de rezultate: toate compartimentele;  
 Compartimente implicate în procesul activităţii: comisia CEAC și SCMI; 

 
3. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurale 

Legislaţie primară 
 

o Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu completarile si modificarile ulterioare, 

o OMEC  Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

o OMEC 5972/08.11.2020 

o LEGE nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activității de telemuncă 

o OMEC nr. 4135/2020 

      Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității 

o Circuitul documentelor; 

o Ordine şi metodologii emise de MEC; 

o Alte acte normative. 

 

4. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
 

Definiţii : 
 

o Procedură - modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi sau al unui proces;  

o Proces educaţional optim - ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient 

în vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice ale elevilor 

astfel încât să se poată integra în societate; 

o Invatare on-line - Invatarea prin utilizarea mijloacelor educationale digitale si de 

comunicare, in perioada suspendarii cursurilor; 

o Activitatea didactică  online este o formă de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea 

orelor de predare-învățare-evaluare, care presupun prezența fizică a preșcolarilor/elevilor în sala 

de curs, cu activități de studiu individual și activități didactice în sistem online. 
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o Formele de comunicare : 

- sincronă - desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea simultană a 

preșcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a părinților/reprezentanților legali;  

- asincronă - desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în cadrul căreia preșcolarii/elevii și 

cadrele didactice nu sunt conectați simultan; 

- mixtă - desfășurată atât sincron, cât și asincron. 

5. Descrierea procedurii operaţionale  
Generalităţi 

 
a. Ca urmare a emiterii ordinului de ministru privind suspendarea cursurilor, a metodologiei 

de desfășurare a activitatilor didactice in regim online, s-a elaborat prezenta procedură. In 

document se precizează măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line 

din Liceul Tehnologic ”Ion Podaru” și structurI Școala Gimnazială nr.3 Culmea și GON 

Culmea. 

b. Liceul Tehnologic ”Ion Podaru” pune la dispoziția cadrelor didactice resursele necesare 

continuării învățării în mediul on-line, în cazul în care cadrele didactice nu dispun acasă de 

dispozitivele necesare, în unitatea școlară.  

c. Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată, iar toate 

informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare vor fi 

completate de catre cadrele didactice, dirigintii claselor ori de câte ori li se cere, în vederea 

centralizarii acestora pentru completarea documentelor, rapoartelor, proceselor verbale,etc. 

Toate datele privind desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare online vor fi 

raportate periodic ISJ Constanta. 

d. In cadrul acestei proceduri se specifică atât responsabilitățile profesorilor, cât și ale 

elevilor, în vederea desfășurării activitatii online. 

e. Conducerea Liceului Tehnologic ”Ion Podaru” sprijină accesul cadrelor didactice la 

platforma  GOOGLE CLASSROOM și GOOGLE MEET.  

 

6. Principiile didactice care guvernează procesul de predare-învățare-evaluare derulat on-line 

sunt:  

a. Principiul integrării teoriei cu practica. 

b. Principiul accesibilităţii şi individualizării învăţării. 

c. Principiul sistematizării şi continuităţii. 

d. Principiul corelaţiei dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract (principiul 

intuiţiei). 

e. Principiul participării active şi conştiente a elevului la predare, învăţare, evaluare. 

f. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor. 

 

7. Măsuri privind protecția sănătății elevilor, în perioada utilizării echipamentelor digitale: 

a. monitorizarea timpului petrecut de elevi în fața calculatorului (sesiunile de tip 

videoconferință nu vor dura mai mult de 40 de minute); 

b. sarcinile de lucru (temele) nu trebuie să ocupe mai mult de 2-3 ore zilnic pentru toate 

disciplinele. 
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8. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: 
 

Etapele pentru facilitarea invatarii on-line, conform OMEC nr. 4135/2020 sunt urmatoarele: 

a. Se vor stabili împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, aplicațiile 

și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea 

desfășurată, in functie de posibilitatile elevilor; 

b. Se stabilește oraul. 

c. Se informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii si parintii acestora, despre 

modalitatile de organizare a activitatilor suport care vor fi utilizate pentru invatarea on-

line, dar si cu privire la drepturile si obligatiile acestora; 

d. Se asigură accesul cadrelor didactice și elevilor la platforma educațională Google 

classroom; 

e. Se stabileşte modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de către cadrele 

didactice; 

f. Se aplică modalități de susținere a activității pentru elevii cu cerințe educaționale 

speciale (CES); 

g. Se aplică mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, pentru învățarea on-line, 

în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării și a 

calității activității; 
  
 

9. Conducerea unității de învățământ are următoarele atribuții: 

a. informează cadrele didactice asupra modalității de organizare a activității didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la 

drepturile și obligațiile pe care le au; 

b. asigură accesul cadrelor didactice și al elevilor la platforme educaționale, prin înregistrarea 

unității de învățământ; 

c. evaluează capacitatea unității de învățământ de a desfășura activitatea didactică prin 

intermediul tehnologiei și al internetului de acasa sau de la scoala a fiecărui cadru didactic 

și didactic auxiliar. 

d. stabilește măsuri pentru buna desfășurare a activității didactice de către toate cadrele 

didactice de acasă sau din școala în cazul imposibilității desfășurării acesteia de acasă; 

e. realizează, împreună cu profesorii diriginți și cadrele didactice, programul săptămânal care 

include activitățile de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o 

durată echilibrată a acestora 

f. stabilește împreună cu cadrele didactice modalitățile de lucru cu elevii în activitatea 

desfășurată on-line; 

g. sprijină cadrele didactice și elevii să își creeze conturi de acces la platforma google 

classroom. 

h. identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, 

inclusiv pentru preșcolarii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES); 

i. monitorizează modul în care se desfășoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei 

și al internetului, conform schemelor orare. 
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10. Cadrele didactice realizează următoarele activități: 

a. Diriginții 

o informează elevii și părinții acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în 

unitatea de învățământ și modalitatea de organizare a activității suport pentru 

învățarea on-line în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și 

obligațiileacestora; 

o coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea 

asigurării continuității participării elevilor la activitatea de învățare on-line; 

o transmit elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul 

unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării 

on-line; 

o asigură comunicarea cu părinții elevilor; 

o găsește modalități de comunicare a notelor/calificativelor/absențelor către părinți.  

b. Fiecare cadru didactic  

1. completează zilnic foaia de prezenta  pe care o va trimite in format electronic, care 

cuprinde informatii despre: Numele și prenumele cadrului 

didactic/Ora/Clasa/Disciplina/Tema lectiei/Modalitatea de desfășurare a activităților 

educaționale on-line (google classroom, google meet,  email, whatsapp, facebook, 

telefon etc.) 

2. colectează informații necesare accesului și participării elevilor la actívitatea de 

predare-învățare-evaluare desfășurată on-line și completează formulare solicitate 

de conducerea unității; 

3. proiectează actívitatea suport pentru învățarea on-line, din perspectiva principiilor 

didactice și a celor privind învățarea on-líne; 

4. elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, precum și alte 

categorií de resurse și mijloace care pot fi utilizate, în procesul de învățare on-line. 

5. desfasoară activitățile conform orarului stabilit 

6. anunță elevii cum sa intre pe platforma pentru desfășurarea activității sincron.  

7. informează elevii care este termenul de predare al temelor 

8. desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea 

calității actului educational, conform orarului; 

9. oferă feedback constructív permanent fiecărui elev, în urma particípării la 

activitățile desfăşurate și a rezolvării sarcinilor de lucru; 

10. verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către preșcolari/elevi și îi 

încurajează prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe 

proces, soluții și pe rezultat, nu pe consecințe.  

11. aplica sarcini de lucru, astfel încât să asigure pentru toți preșcolarii/elevii dobândirea 

competențelor specifice particularităților de vârstă; 

12. raportează conducerii unității de învățămānt informații despre activitatea 

desfășurată, numarul elevilor care participa sau absenteaza,  ținând seama de 

modalítățile și termenele de raportare stabilite de către aceasta; 

13. găseste soluții optime astfel încât informația să ajungă la elevi, inclusiv la cei 

identificați de către fiecare învățător/diriginte că nu dispun de dizpositive și 

internet. 
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14. desfășoară activitățile de practică comasată (pentru elevii de la specializarea 

tehnologic) și activitățile de pregătire practică sportivă (pentru elevii inscrisi la 

specializarea vocational-sportiv) conform reglementărilor în vigoare. 

15. evaluează elevii prin acordarea de note/calificative, în conformitate cu legislația în 

vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare. 

  
11. În comunitățile dezavantajate (structura Culmea, elevii de origine rromă, ADS)  unde 

elevii au acces limitat la tehnologie, se  iau măsuri pentru asigurarea activității de suport pentru 

învățarea prin mijloace alternative, altele decât tehnologie și/sau internet: 

a. Se recomandă proiectarea de sarcini de lucru individualizate, în corespondență cu cerințele 

curriculare ale disciplinelor din planul de învățământ și adaptate nevoilor fiecărui elev. 

Sarcinile de lucru trebuie să fie stabilite doar în baza conținuturilor care au fost predate în 

clasă și să fie centrate pe analiză și aplicare. 

b. Transmiterea sarcinilor de lucru către elevi trebuie să se realizeze respectând condițiile 

impuse; 

c. Se va utiliza orice mijloc de comunicare cu elevii/familiile acestora: 

d. Apel telefonic, SMS, whatsapp, transmiterea materialelor de către învățător/diriginte 

 

12 Elevii au următoarele responsabilități: 

a. au obligația de a participa la activitatea stabilită de către cadrele didactice, conform 

programului stabilit și comunicat;  

b. în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu 

excepția situațiilor justificate. 

c. rezolvă și transmit sarcinile de lucru până la termenul și în condițiile stabilite de către 

cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate pe parcursul perioadei de 

suspendare a cursurilor; 

d. oferă feed-back asupra activităților de învățare on-line organizate, în scopul îmbunătățirii 

calității acestora 

e. au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care 

să se asigure un climat propice mediului de învățare; 

f. au un comportament care să genereze respect reciproc 

 

13. Părinții au următoarele atribuții: 

a. au obligația de a asigura participarea copiilor la activitățile suport pentru învățarea on-line 

b. răspund material pentru distrugerea echipamentelor informatice și de comunicare în 

situația în care acestea aparțin patrimoniului unității de învățământ; 

c. oferă feed-back pentru activitățile didactice derulate on-line. 

d. asigură un mediu propice desfășurării orelor de curs 

 

14.Dispoziții finale 

a. Cadrele didactice sunt responsabile pentru organizarea și desfășurarea activităților 

didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

b. Liceul Tehnologic Ion Podaru a elaborat prezenta procedură privind activitățile didactice 

desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului. 
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