
 
 

 

MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII ȘCOLARE 

SCENARIUL de organizare și desfășurare 

a procesului didactic 

SCENARIUL GALBEN (S2, mixt)  

    Oportunități:  

 permite, chiar în condiții restrictive, interacțiunea umană, necesară elevilor; 

 asigură feedback din partea cadrelor didactice, pe cât posibil personalizat; 

 permite o mai ușoară respectare a distanțării sociale prin reducerea numărului de 

elevi prezenți efectiv în clasă; 

 îngăduie comunicarea cu elevii sau profesorii care nu pot sau cărora nu le este 

permis, din cauze obiective, să vină la școală. 

      Dezavantaje:  

 pentru elevii aflați la început de ciclu școlar nu oferă șansa cunoașterii, coeziunii, 

acomodării la colectiv; 

 solicită foarte mult efort; 

 implică consum mare de timp pentru profesor pentru proiectarea, pregătirea și 

desfășurarea predării, învățării și evaluării în context online; 

 mediul online nu poate susține eficient formarea unor competențe. 

Sistem de organizare a procesului 

educațional pentru clasele formate din 

elevi de început de ciclu și pentru anii 

intermediari 

Sistem rotațional, alternând învățământul la școală cu cel la domiciliu. În timp ce 

jumătate dintre elevi sunt fizic în clasă, cei aflați la domiciliu sunt integrați la ora de curs 

ÎN TIMP REAL  și vor putea să intervină în cadrul lecției (pun întrebări/răspunsund); 

Numărul de elevi care vor fi prezenți în 

școală 
APROX. 50%.  
Exceptând clasele a VIII-a, fiecare clasă va fi divizată în două grupe (maxim 15 elevi/ 

grupă). Criteriul de consituire a grupelor e cel strict alfabetic. 



 
Periodicitatea cu care alternează grupele O dată la 2 săptămâni (echivalentul perioadei de incubație pentru COVID-19).  

Organizarea claselor Clasele V-VII – divizate în grupe; participă la cursuri, în sistem rotațional,  5 zile pe 

săptămână, cu alternarea grupelor la două săptămâni. 

Clasele a VIII-a – prezență integrală la școală două, respectiv trei  zile pe săptămână, pentru 

predarea materiilor de bază și pentru evaluare (cu precădere pentru materiile din care se va 

susține evaluarea națională), urmând ca în celelalte zile cursurile să se desfășoare online. 

Clasele IX-XII – vor fi divizate în grupe și vor participa, prin alternanță, la interval de două 

săptămâni, la cursurile ce se vor desfășura în școală, respectiv online. Una dintre cele cinci 

zile ale săptămânii e rezervată orelor în regim integral online, pentru întregul efectiv, în 

scopul predării limbilor moderne (acolo unde grupele sunt alcătuite din elevi ai mai multor 

clase) și a informaticii (ore de laborator). 

Orarul  Acolo unde unei discipline îi sunt alocate 3-5 ore pe săptămână, se va urmări legarea orelor 

(maxim două/ zi), pentru a limita numărul profesorilor care vor fi prezenți în sala de clasă, 

în contact cu elevii. 

Având în vedere dificultatea realizării orarului în scenariul mixt/ hibrid, până la definitivarea 

acestuia, orele se vor desfășura exclusiv online.  

Durata orelor  40 de minute 

Durata pauzelor 10 minute –, dintre care 5 minute profesorul rămâne în sală și reamintește regulile de 

igienă și măsurile de protecție, iar în următoarele 5 minute se îndreaptă spre clasa în 

care va preda următoarea oră.  Pe cât posibil, elevii rămân în sălile proprii de clasă.  

Programul școlar (începere/ încheiere) Orele de curs se vor desfășura în intevalul 8.10 – 14.40 

Pentru a evita aglomerația pe B-dul C. D. Loga  și pentru a asigura un triaj riguros, 

începerea orelor de curs se va decala după cum urmează:  

 clasele V-IX – încep cursurile de la ora 8.10 

 clasele X-XII – încep de la ora 9.00 

Prezența elevilor  Fie că se află la școală sau la domiciliu, elevul este obligat să fie prezent la activitățile 

didactice, conform orarului. La începutul fiecărei ore de curs, profesorul face prezența 



 
elevilor și consemnează în catalogul individual numele celor care absentează. Proporțional 

cu numărul de absențe nemotivate, se aplică sancțiunile prevăzute de ROFUIP. 

Organizarea sălilor de clasă  fiecărei clase/ grupe i s-a alocat o sală de curs fixă. 

 băncile au fost aranjate în așa fel încât copiii să poată fi la o distanță de cel puțin un 

metru unii de ceilalți: 

 fiecare elev din grupă va avea locul său personalizat (indicat prin lipirea pe bancă a 

unei autocolante cu numele său; se va realiza obligatoriu oglinda clasei); 

 schimbarea locurilor între elevi este interzisă; 

 vor fi limitate deplasările în interiorul clasei; 

 băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; 

 va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea 

ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi, în  recreații, minimum 10 minute și 

la finalul zilei; 

 loc special pentru amplasarea coșurilor de gunoi (prevăzute cu pedală și capac/ sac 

interior).  

Folosirea cabinetelor, laboratoarelor  Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare. 

Vor fi evitate experimentele practice care necesită mișcare și/ sau interacțiune strânsă între 

elevi; 

Cadrele didactice din grupele de vârstă de  

risc și/ sau având afecțiuni cronice și/ sau 

dizabilități  

În baza dovezilor medicale prevăzute de legislație, pot preda de acasă, organizând 

comunicarea între ele și elevii aflați în clasă/ acasă. 

Manualele utilizate  Pe cât posibil, se vor folosi manualele în format electronic (vor fi puse la dispoziție de 

către școală). 

Activitatea online  Este organizată de către unitatea școlară. Fiecare elev va avea adresa sa de email prin care 

se poate conecta la platformă. Este interzisă conectarea elevilor de pe alte adrese de e-mail 

decât cele create de școală. 

Calitatea predării online e condiționată de:  



 
 capacitatea școlii de sprijini învățarea în context digitalizat; 

 accesul la resurse (laptop/tabletă/telefon mobil, conexiune la internet, computer, 

imprimantă); 

 nivelul de alfabetizare tehnologică a cadrelor didactice/ elevilor (nivelul 

competențelor digitale deținute de către aceștia ); 

 calitatea infrastructurii IT a școlii; 

 sprijinul pe care părinții îl pot oferi propriilor copii în accesarea lecțiilor și a 

resurselor de învățare oferite de cadrele didactice; 

 existența unui program structurat de lucru mediat de resurse digitale; 

 flexibilizarea și individualizarea actului educațional; 

 interactivitate; 

 diversificarea resurselor informaționale; 

 relevanța și atractivitatea materialelor didactice. 

Tipul platformei utilizate de școală Pentru toți elevii Colegiului Național C. D. Loga se va folosi o platformă comună: G- Suite 

for education. 

Avantaje:  

 asigură predarea în regim sincron (prin folosirea  unor instrumente gratuite, cum ar 

fi  Google Meet/ Hangouts, Google drive; 

 stochează informația  în Cloud 

 este ușor de configurat pentru difuzarea unor informații la distanță și pentru 

interacțiunea cu elevii; 

 permite postarea de teme, materiale, chestionare, subiecte de discuție; 

 permite crearea cursurilor, adăugarea elevilor la curs, posibilitatea de a preda 

împreună cu alți profesori 

 permite crearea unor instrumente complexe de evaluare; pregătirea în avans a 

conținutului unui curs; păstrarea resurselor didactice într-un sin gur loc; 



 
 oferă feedback în timp real; 

 îngăduie inițierea de dezbateri cu elevii; gestionarea discuțiilor; distribuirea facilă a 

conținutului; 

 asigură predare înteractivă cu toți elevii, în cadrul aceleiași lecții.  

Formarea cadrelor didactice în vederea 

utilizării platformei educaționale online  

Se organizează, de către informaticianul școlii, periodic, activități/ sesiuni de formare a 

cadrelor didactice în vederea îmbunătățirii abilităților de lucru în spațiul virtual și pentru 

crearea de  materiale în format electronic. Se poate organiza după sau între ore.  

Cadrele didactice mai experimentate în folosirea platformelor online vor asigura transferul 

de competențe către colegi. 

Formarea elevilor  Se va face prin abordarea unor teme la orele de TIC, special destinate modului de utilizare 

a device-urilor în lecțiile online. Cadrele didactice mai experimentate în folosirea 

platformelor online vor asigura transferul de competențe către elevi. 

Camerele video și comunicarea online În timpul lecțiilor online, toți elevii aflați la domiciliu trebuie să-și activeze camera video, 

astfel încât profesorii să se asigure că sunt prezenți la oră și înțeleg conținuturile predate. 

Pe durata desfășurării activităților online, elevii vor avea microfonul oprit până când sunt 

rugați nominal să răspundă la întrebări, să formuleze opinii, judecăți critice etc. 

Conduita elevilor  Toți elevii trebuie să se comporte într-un mod civilizat, respectuos și amabil chiar și atunci 

când sunt în sălile de clasă virtuale. Obligatoriu vor asculta și vor urma sfaturile/ 

îndrumările cadrelor didactice. Vor participa activ la lecții și vor îndeplini sarcinile trasate 

de către cadrul didactic. Vor rezolva/ preda la termenul convenit temele, proiectele, 

portofoliile solicitate de către profesor.  

Școala nu tolerează nici un fel de agresiune, limbaj ofensator sau discuții inadecvate. 

Elevii trebuie să fie punctuali la lecții.   

Filmarea/ înregistrarea audio sau video/ 

distribuirea de fimulețe/ imagini 

referitoare la activitatea cadrului didactic  

Este cu desăvârșire interzisă, atât pentru elevi, cât și pentru părinți, exceptând  situația 

în care cadrul didactic și-a exprimat, în scris , acordul, conform prevederilor Legii Educației 

Naționale. Eventualele înregistrări se pot face exclusiv cu acordul profesorului și sunt 



 
destinate strict elevilor din clasa respectivă. Părinții elevilor nu au permisiunea de a le 

accesa fără acordul cadrului didactic și al părinților tuturor celorlalți elevi.   

Este interzis și constituie abatere disciplinară, sancționată corespunzător, filmarea și 

distribuirea de către elevi a unor fotografii/ filmulețe în care apare cadrul didactic. 

Orele de religie  La orele de religie, elevii aflați în școală care au solicitat oficial să nu facă această 

disciplină sau aparțin altui cult, vor rămâne în bancă, neexistând cadre didactice 

disponibile pentru a-i supraveghea în clase separate. 

Orele de sport  Sunt interzise jocurile sportive ce presupun contact  cu mingea ori schimb de obiecte.  

Vor fi evitate structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate. 

Se admit jocirile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber. 

Nu se vor utiliza echipamente sportive care să fie utilizate de mai mulți elevi. 

Orele se vor limita la activități sportive care nu presupun efort  mediu/ intens cu asigurarea 

obligatorie a distanțării fizice. 

Sala de sport va fi aerisită după fiecare grupă de elevi. 

Evaluarea elevilor Evaluarea se va face, de regulă, dar nu exclusiv, în clasă (în cele două săptămâni de 

activitate în școală), prin teste, răspunsuri orale. Pentru disciplinele la care acest tip de 

activitate poate fi implementat, se va utiliza lucrul în echipă, studiul individual, realizarea 

de eseuri, pentru a scădea astfel timpul petrecut de către elevi în mediul online. 

Susținerea tezelor  Susținerea tezelor se poate face cu o jumătate din clasă (prima jumătate, în ordine 

alfabetică) într-o oră, cealaltă jumătate în următoarea oră, cu alte subiecte, dar care să 

vizeze aceleași competențe și să aibă același grad de dificultate. La clasele terminale, se va 

încerca programarea tezei în sala de festivități, asigurându-se astfel cadrul pentru prezența 

întregului efectiv de elevi ai clasei.  

Consemnarea notelor în catalog Nu se va cere în nicio situație acordul elevilor/ părinților pentru a trece o notă în catalog. 

Fiecare cadru didactic va avea un catalog personal, provizoriu, în formă letrică, cu număr 

de înregistrare. 



 
Fiecare cadru didactic va consemna în catalogul clasei la care predă, după un grafic 

personalizat pe catedre, respectând principiul ritmicității transferului de date, toate 

înregistrările (note, absențe) din catalogul personal.  

În cazul încetării pandemiei și al revenirii la învățământul de tip clasic, în maximum cinci 

zile lucrătoare, fiecare cadru didactic are obligația de a asigura trasnscrierea notelor/ 

absențelor  din catalogul personal/ provizoriu în catalogul oficial  

Înregistrarea absențelor se face oră de oră, pentru elevii ambelor grupe. 

Temele pentru acasă  Vor avea un volum moderat. 

Utilizarea diverselor materiale în spațiul 

școlar 

Utilizare normală. Dezinfectrare zilnică. Repartizarea individuală, pe cât posibil, a 

aparaturii electronice. Interzis schimbul de obiecte personale. 

Activități de grup (întâlniri, serbări etc.) Suspendate pe toată perioada pandemiei. 

Prevenirea intimidării/ discriminării/ 

stigmatizării elevilor/ profesorilor în cazul 

îmbolnăvirii cu SARS- CoV-2 

Prin psihologul/ medicul/ asistentul medical al școlii se va asigura consiliere și suport 

psihologic și socio-emoțional, respectiv consiliere medicală. 

Prin profesorii diriginți se vor disemina regulile de conduită/ manifestare corectă în raport 

cu situațiile ipotetice de îmbolnăvire apărute la elevi/ profesori. 

Cu ajutorul școlii/ familiei se va promova o campanie de reducere a stigmatizării și a 

temerilor legate de contagiune sau contaminare. 

 

 

 


