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PLAN JUDEȚEAN DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ
PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR
22 aprilie – 15 mai 2020

Nr
crt

DIRECȚII DE ACȚIUNE

1.

Asigurarea cadrului legal Elaborarea, aprobarea și comunicarea Planului 23.04.2020
pentru
desfășurarea județean de intervenție educațională pe
activităților online
perioada suspendării cursurilor

2.

MĂSURI LA NIVELUL ISJ

TERMEN

Actualizarea fișelor postului pentru managerii 24.04.2020
unităților de învățământ preuniversitar din
județul Dâmbovița.
Colaborarea
și Analiza situației privind dotarea unităților de 27.04.2020
comunicarea cu partenerii învățământ cu terminale de tip desktop, laptop,
educaționali în vederea tablete etc.
asigurării
resurselor
necesare
desfășurării Analiza situației privind necesarului de reurse 27.04.2020
activității online
la
nivelul
elevilor
și
profesorilor,
indispensabile
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desfășurării

activităților

RESPONSABILI

Inspectorul școlar general
Inspectorii școlari
generali adjuncți
Inspectori școlari
Inspectorul șolar general
Consilierul juridic
Inspectorul școlar pentru
informatică
Compartiment
Informatizare
Inspectorii școlari pentru
Management institutional
Compartiment

educaționale online (laptop / tabletă)

Colaborarea cu administrația publică locală în 28.04.2020
scopul identificării de soluții pentru facilitarea
conectării elevilor și a profesorilor la mediul
online.

3.

Informatizare

Inspectorul școlar general
Inspectorii școlari
generali adjuncți
Directorii
Popularizarea, pe site-ul ISJ Dâmbovița, a Permanent, în perioada Inspectorii școlari de
resurselor educaționale recomandate pentru în care sunt suspendate specialitate
utilizare în cadrul activităților educaționale cursurile
online
Dezvoltarea, la nivel local, a unor resurse Permanent, în perioada Inspectorii școlari de
educaționale deschise / platforme de învățare în care sunt suspendate specialitate
online / aplicații digitale care pot asigura cursurile
suport pentru învățarea online
Asigură și pune în aplicare, împreună cu Permanent, în perioada Inspectorul școlar general
unitățile de învățământ, cu Casa Corpului în care sunt suspendate Directorul CCD
Didactic și cu furnizorii de formare continuă cursurile
Directorii unităților de
acreditate, pregătirea personalului didactic
învățământ
(sesiuni de formare on-line)
Realizarea procesului de Elaborarea unei baze de date cu privire la 29.04.2020
Inspectorii școlari
învățare online
aplicațiile / resursele utilizate în unitățile de
învățământ specifice învățării online
Popularizarea, la nivelul județului, a resurselor Săptămânal
Inspectorii școlari
de antrenament de tip test și barem de evaluare
și notare necesare pregătirii elevilor pentru
EN8 și pentru examenul de bacalaureat,
sesiunea 2020
Identificarea exemplelor de bune practici În perioada în care sunt Inspectorii școlari de
dezvoltate la nivel local prin diseminarea suspendate cursurile
specialitate
acestora la nivelul grupurilor profesionale;
Inspectorii școlari din
valorificarea acestora prin organizarea unor
cadrul domeniului
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sesiuni online cu cadrele didactice (alternativă
la cercurile metodice pentru semestrul al IIlea)
Elaborarea unei baze de date cu privire la 12.05.2020
unitățile de învățământ în care se vor desfășura
programe de recuperare / remediale cu elevii
care nu participă la învățarea online.
Consilierea
cadrelor
didactice
privind Permanent, în perioada
proiectarea / desfășurarea activității de în care sunt suspendate
predare-învățare-evaluare online
cursurile

4.

Coordonarea
și
monitorizarea organizării
și desfășurării activităților
suport pentru învățarea
online.
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Facilitarea
comunicării
dintre
cadrele
didactice din aceeași școală sau din școli
diferite în scopul realizării unui schimb de idei
/ experiențe/ resurse utile în învățarea online
Comunicarea informațiilor cu privire la
deciziile luate la nivel național / județean pe
perioada suspendării cursurilor
Elaborarea unui pachet de instrumente de
monitorizare a activității online desfășurate de
cadrele didactice
Elaborarea unui pachet de instrumente de
monitorizare a activității manageriale a
directorilor / directorilor adjuncți, cu privire la
coordonarea și monitorizarea activității
educaționale online desfășurate în perioada
suspendării cursurilor
Monitorizarea organizării și desfășurării
activităților suport pentru învățarea online;
analiza periodică a eficacității activităților
educaționale
desfășurate
în
perioada
suspendării cursurilor și elaborarea unor

Permanent, în perioada
în care sunt suspendate
cursurile
În funcție de necesități

27.04.2020

27.04.2020

Săptămânal

Management
Inspectorii școlari pentru
Management institutional
Compartiment
Informatizare
Inspectorul școlar general
adjunct - Curriculum
Inspectorii școlari de
specialitate
Inspectorii școlari de
specialitate
Inspectorul școlar general
Inspectorii școlari
generali adjuncți
Inspectorul școlar general
Inspectorul școlar general
adjunct - Curriculum
Inspectorul școlar general
Inspectorul școlar general
adjunct - Management

Inspectorii școlari

planuri de măsuri cu caracter reglator
5.

6.

Realizarea de instrumente Montorizarea completării în SIIIR, de către
de colectare a datelor din unitățile de învățământ, a informațiilor
unitățile de învățământ
relevante pentru susținerea și îmbunătățirea
accesului la educație al elevilor
Colectarea de feedback de la elevi, părinți,
cadre didactice, alte categorii de personal
implicat în organizarea și desfășurarea
activității suport pentru învățarea online
Reglarea procesului de Analiza feedback-ului colectat și elaborarea
predare-învățare-evaluare unui plan de îmbunătățire a accesului,
în mediul online prin participării și a calității activităților
utilizarea datelor rezultate desfășurate online
din feedback

Inspector școlar general,
Prof. Sorin ION
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Conform
MEC

termenelor Comisia județeană SIIIR

Săptămânal

Inspectorii școlari

Săptămânal

Inspectorul șolar general
Inspectorii școlari
generali adjuncți

Inspectori școlari generali adjuncți,
Prof. Elena Cristina STROE
Prof. Aurora-Cătălina HOMEGHIU
Inspector școlar,
Prof. Mirela MIHĂESCU

