
             
 

 

Nr.275/04.05.2020                                                                                                                                                             Aprobat, 

                                                                                                                                                                                       Ședința CA/04.05.2020 

Președinte CA, Gabriela NICHIFOR 

 

 

Plan instituțional de intervenție educațională 

pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar – C.C.D. Tulcea 

 

Nr.crt. Direcții de acțiune  Măsuri la nivelul C.C.D. Tulcea Termen 

 

Responsabili 

1. Asigurarea cadrului legal 

pentru desfășurarea 

activității didactice, 

specifice instituției, în 

mediul online 

Elaborarea, aprobarea și comunicarea Planului 

instituțional de intervenție educațională pentru situația 

suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar; 

27.04.2020 Director C.C.D. 

Aplicarea Planului instituțional de intervenție 

educațională pentru situația suspendării cursurilor din 

învățământul preuniversitar la nivelul tuturor 

compartimentelor C.C.D. Tulcea; 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Personal angajat al C.C.D. 

Tulcea 

Actualizarea fișelor de post ale angajaților C.C.D., cu 

atribuții referitoare la activitățile didactice, specifice 

instituției, în mediul online; 

Aprilie 2020 Director C.C.D. 

Informatician cu atribuții 

resurse umane 

Promovarea portalului Digital pe educred.ro 

(https://digital.educred.ro) către cadrele didactice și pe 

pagina web si facebook C.C.D.; 

  

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Profesori metodiști 

Informatician 

 

https://digital.educred.ro/


             
 

 

Instruirea internă a personalului angajat al Casei 

Corpului Didactic Tulcea privind organizarea de 

activități și consilierea didactică în mediul online, 

consultanță în utilizarea de instrumente de organizare a 

învățării elevilor, în mediul online 

Permanent Director C.C.D. 

Informatician 

Informarea cadrelor didactice privind sprijinul și 

suportul acordat de C.C.D. pentru organizarea învățării 

online cu elevii; 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Profesori metodiști 

Informatician 

 

Respectarea cerințelor privind protecției datelor cu 

caracter personal, conform Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 

Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE; 

Permanent  Director C.C.D. 

Personal angajat al C.C.D. 

Tulcea 

2. Colaborarea și 

comunicarea permanentă 

cu toți partenerii 

educaționali, în vederea 

asigurării resurselor 

necesare desfășurării 

activității online 

Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, cu 

autoritățile publice județene și locale în vederea 

asigurării echipamentelor informatice și  a conectării la 

Internet a unităților de învățământ;   

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Director C.C.D. 

 

Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și 

cu autoritățile publice locale în vederea stabilirii de 

măsuri pentru facilitarea conectării cadrelor didactice și 

elevilor la mediul online; 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Director C.C.D. 

 

Colaborarea cu autorități și instituții publice, organizații 

non-guvernamentale, agenți economici etc. pentru 

dezvoltarea de resurse educaționale deschise, platforme 

de învățare online, aplicații digitale, emisiuni TV și 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Director C.C.D. 

 



             
 

 

radio și alte resurse care pot facilita și asigura suport 

pentru activitatea de învățare online;    

Consilierea directorilor unităților de învățământ pentru 

accesarea platformelor/instrumentelor de învățare în 

mediul online (achiziționarea de domeniu, accesarea 

aplicației Clasa Viitorului: Google Classroom, 

accesarea instrumentelor Google for Education, Office 

365, accesarea altor platforme educaționale); 

Permanent Director C.C.D. 

Informatician 

3. Realizarea procesului de 

învățare online 

Analiza nevoii de formare/dezvoltare a competențelor 

digitale ale cadrelor didactice și organizarea formării 

(cursuri, instruiri); 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Director C.C.D. 

Profesori metodiști 

Responsabili cu formarea 

continuă din școli 

Inspector școlar pentru 

dezvoltarea resursei umane 

Elaborarea, în vederea acreditării M.E.C., de programe 

de formare continuă destinate personalului didactic 

pentru dezvoltarea competențelor de integrare a 

tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare și 

de utilizarea de platforme educaționale, respectiv 

”Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea platformelor 

educaționale” și ”Utilizarea avansată a instrumentelor 

TIC în școală”; 

Permanent Director C.C.D. 

Profesori metodiști 

Informatician 

Livrarea programelor de formare în domeniul IT din 

Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea și 

colaborarea cu alți furnizori de formare, în vederea 

pregătirii personalului didactic;   

Permanent Director C.C.D. 

Profesori metodiști 

 

Consilierea cadrelor didactice pentru utilizarea 

instrumentelor de lucru utile în activitatea de învățare 

Permanent Director C.C.D.  

Profesori metodiști 



             
 

 

online (proiectarea activităților de predare-învățare-

evaluare online, elaborarea de resurse educaționale 

deschise); 

Informatician 

 

Realizarea de resurse educaționale deschise și materiale 

educaționale video de tip emisiune și pilulă de către 

profesorii experți conținut angajați în cadrul proiectului 

POCU ACCED 106346 în vederea difuzării online către 

elevi; 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Director C.C.D.  

Experți C.C.D. angajați în 

proiecte 

Difuzarea și moderarea de emisiuni/materiale video 

educaționale prin intermediul canalului online TL-

viziunea elevilor/TLV, http://bit.ly/ACCEDyoutube, pe 

baza unei grile de program săptămânală; 

Permanent, pe 

parcursul 

implementării 

proiectului ACCED 

Director C.C.D.  

Experți C.C.D. angajați în 

proiecte 

Promovarea resurselor educaționale deschise realizate 

de către experții angajați în proiectele POCU în care 

C.C.D. este Partener, în cadrul activităților metodice 

organizate de I.S.J. Tulcea; 

 

Permanent, în 

perioada în care sunt 

suspendate cursurile 

Director C.C.D.  

Profesori metodiști 

Informatician 

Experți C.C.D. angajați în 

proiecte 

4. Asigurarea de sprijin 

școlilor și cadrelor 

didactice pentru 

organizarea și 

desfășurarea activităților 

suport pentru învățarea 

online 

Asigurarea de suport tehnic cadrelor didactice privind 

accesarea și utilizarea de platforme educaționale; 

Permanent Director C.C.D.  

Profesori metodiști 

Informatician 

 

Organizarea de întâlniri online cu cadrele didactice 

privind accesarea și utilizarea platformelor de învățare 

online; 

 

Permanent Director C.C.D.  

Profesori metodiști 

Informatician 

 

Furnizarea de programe de formare care să 

inițieze/perfecționeze cadrele didactice în utilizarea de 

Permanent Director C.C.D.  

Profesori metodiști 

Informatician 

http://bit.ly/ACCEDyoutube


             
 

 

instrumente TIC la clasă și de platforme educaționale în 

procesul de predare-învățare-evaluare online; 

 

5. Colaborarea cu unitățile 

de învățământ în vederea 

susținerii procesului de 

învățare în mediul online 

Identificarea nevoii de formare a competențelor digitale 

și de utilizare a platformelor de învățare online de către 

cadrele didactice din unitățile de învățământ; 

 

Permanent Director C.C.D.  

Directori unități de 

învățământ 

Inspector școlar pentru 

dezvoltarea resursei umane 

Organizarea de programe de formare pentru dezvoltarea 

competențelor digitale și de utilizare a platformelor 

online de învățare; 

Permanent Director C.C.D.  

Profesori metodiști 

Informatician 

 

 

 

DIRECTOR C.C.D. TULCEA, 

Gabriela NICHIFOR 

 
 


