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PLANUL DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ 

PENTRU SITUAȚIA DESFĂȘURĂRII CURSURILOR ÎN REGIM ONLINE 

 

NR. 

CRT. 
ACȚIUNI MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIUNII TERMEN RESPONSABILI 

1 

Asigurarea cadrului 

legal pentru desfășurarea 

activității didactice în 

mediul online 

Elaborarea, aprobarea și comunicarea Planului de 

intervenție educațională pentru situația desfășurării 

cursurilor în regim on line în Grădinița ,,AngelKids” Iași 

9.11.2020 
Director, 

Membri CEAC 

Organizarea activităților conform: 

- Ordinul comun M.E.C. și M.S. nr. 5487/494/2020 

- Ordonanța de urgență pentru modificarea și 

completarea legii nr, 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a 

art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea 

activității de telemuncă 

- Aplicarea Ordinului nr. 5545/2020 din 10.09.2020 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind 

desfășurarea activităților didactice prin intermediul 

Permanent în 

perioada în care 

cursurile se 

desfășoară on line 

Director 
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tehnologiei și al internetului, precum și pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal . 

 

2 

Identificarea 

preșcolarilor aflați în 

situații de risc în vederea 

asigurării participării 

acestora la activitățile 

didactice 

Conceperea unui formular de colectare a datelor de 

identificare a situațiilor concrete din unitatea de învățământ 

Interpretarea și centralizarea datelor 

Identificarea modalitatilor de desfăsurare a demersului 

didactic pentru toti prescolarii pentru diferite contexte 

16.11.2020 
Director, 

Educatoare 

3 

Intensificarea colaborării 

cu direcțiunea Sc Angel 

Kids SRL, unitate 

fondatoare a Grădiniței 

AngelKids Iasi, în 

vederea asigurării 

resurselor necesare 

desfăsurarii activității on 

line 

Colaborarea cu SC ANGELKIDS SRL în vederea stabilirii 

de masuri pentru facilitarea lucrului cu preșcolarii în mediul 

online pentru dotarea cu echipamente informatice și pentru 

conectarea la internet, în functie de nevoile identificate 

16.11.2020 

Director 

 

Analiza nevoii de formare a cadrelor didactice și facilitarea 

participării la sesiuni de formare și webinare pentru 

utilizarea instrumentelor de lucru în activitatea de învățare 

online 

16.11.2020 

Director, 

Comisa pentru 

formarea cadrelor 

didactice 

4 
Valorificarea exemplelor 

de bună practică 

Organizarea de activități/întâlniri online între conducerea 

școlii și cadrele didactice 

Permanent în 

perioada în care 

cursurile se 

desfășoară online 

Director, 

Membri CEAC 

Organizarea de activități/întâlniri între cadrele 

didactice/profesori medotiști/coordonatori de cerc 

pedagogic 

Conform graficului 

Director, 

coordonator cerc 

pedagogic 

Monitorizarea de către directorul unității școlare a realizării 

activităților online de către cadrele didactice și diseminarea 

exemplelor de bune practici în cadrul comisiei pentru 

curriculum 

Permanent în 

perioada în care 

cursurile se 

desfășoară online 

Director 

 

5 
Realizarea procesului de 

învățare online 

Stabilirea metodelor de desfășurare a activităților didactice 

on line pentru preșcolarii Grădiniței AngelKids Iasi; 

16.11.2020 

Director, 

Membri CA 

Revizuirea procedurii operaționale privind asigurarea 

accesului la educație a preșcolarilor prin intermediul 

tehnologiei 

Director, 

Membri CEAC 

Informarea cadrelor didactice si a părinților privind Director, 



accesarea platformei Google Classroom a Gradintei 

AngelKids IAsi 

Educatoare 

6 

Coordonarea și 

monitorizarea 

organizarii si 

desfăsurarii activităților 

suport pentru învățarea 

in line în învățământul 

on-line din Grădinița 

angelKids Iasi 

Comunicarea informațiilor privind deciziile adoptate la 

nivelul unității tuturor cadrelor didactice precum și 

părinților 

Permanent în 

perioada în care 

cursurile se 

desfășoară online 

Director 

 

Monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport 

pentru învățarea online în Grădinița AngelKids 

Director 

 

Analiza în vederea soluționării, a situațiilor deosebite 

apărute în procesul de învățare online și semnalate 

conducerii grădiniței 

Director 

Membri CA 

Completarea în SIIIR a informațiilor relevante pentru 

susținerea și îmbunătățirea accesului la eduație 

Director 

Responsabil SIIIR 

7 

Reglarea procesului de 

predare – învățare – 

evaluare în mediul 

online pentru utilizarea 

datelor rezultate din 

feedback 

Elaborarea unui mecanism de colectare a feedback-ului de 

la preșcolari și părinți, cadre didactice, alte categorii de 

personal implicat în desfășurarea activității suport pentru 

învățarea online Permanent în 

perioada în care 

cursurile se 

desfășoară online 

Director, 

Membri CEAC 

Aplicarea mecanismului de colectare a feedback-ului de la 

preșcolari și părinți, cadre didactice, alte categorii de 

personal implicat în desfășurarea activității suport pentru 

învățarea online 

Director, 

membri CEAC, 

educatoare 

Analiza informațiilor cu privire la activitățile derulate în 

Grădinița AngelKids Iași 

 

 

 

 

Director,  

prof. gr. II Simona Stancu 

 


