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Alege școala pentru un viitor mai bun 

Școala on-line 

 

  În condițiile creșterii cazurilor de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, Ministerul 

Educației și Cercetării a emis ORDIN Nr.5972/2020 din 8 noiembrie 2020 pentru 

suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile 

de învăţământ preuniversitar, pentru o perioadă de 30 zile cu posibilitate de prelungire. 

În acest ordin sunt stipulate următoarele: 

Activităţile didactice pentru unităţile prevăzute la art. 1 vor fi desfăşurate în sistem 

on-line, conform Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020. (2) În 

cazul în care activităţile nu pot fi desfăşurate conform prevederilor alin. (1), inspectoratele 

şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ 

preuniversitar au obligaţia să asigure resursele educaţionale pentru elevii care nu au ac ces 

la tehnologie informaţională şi internet. ART. 3 Activităţile didactice prevăzute la art. 1 vor fi 

reluate cu respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă epidemiologică şi igienă sanitară.   

În conformitate cu acest ordin, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean  

Bistrița-Năsăud, s-a elaborat Planul județean de intervenție educațională pentru perioada de 

funcționare în scenariul 3 (roșu) a unităților de învățământ din Bistrița -Năsăud, document  

cu nr. 9019 / 10.11.2020 afișat pe site-ul instituției și adus la cunoștința tuturor unităților de 

învățământ, cu acțiuni și responsabilități clare la toate nivelurile de management și organizare. 
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Fiecare director al unităților de învățământ, în baza reglementărilor naționale și 

județene, a elaborat propriul plan, astfel încât să se asigure organizarea, coordonarea și 

monitorizarea tuturor activităților didactice prevăzute prin planurile-cadru, în conformitate cu 

modificările legislative actuale, practic întreaga activitate curriculară și extracurriculară fiind 

translatată în mediul on-line. 

Cele trei școli implicate în proiectul Alege școala pentru un viitor mai bun: Șc. Gimn. 

Budești, Șc. Gimn. Ciceu-Mihăiești și  Șc. Gimn. Reteag, precum și echipa de implementare 

au analizat situația existentă și au concluzionat că pot asigura derularea tuturor activităților 

asumate prin cererea de finanțare cu adaptare on-line, prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, astfel încât să poată fi atinși toți indicatorii prevăzuți în perioada de 

implementare.  

A fost elaborată o anexă la metodologia de derulare a programului Școală după școală, 

avizată de Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu accent pe soluții ce 

vizează componenta socio-emoțională a dezvoltării copiilor, în special a celor din comunități 

defavorizate.  

Ținând cont de reglementările impuse de Ministerul Educației și Cercetării - 

Ministerul Sănătății  referitoare la desfășurarea activității în sistemul național de învățământ, 

în contextul pandemic pe care România îl traversează și programul de tip Școala părinților și 

consilierea vocațională se derulează, de asemenea, în regim online pe Platforma Zoom 

Meeting – în acord cu măsurile impuse de către autoritățile pentru protecția populației, în 

acord, la rândul lor, cu reglementările Ministerul Fondurilor Europene. 

Echipa de implementare a proiectului Alege școala pentru un viitor mai bun  se asigură 

că fiecare dintre activitățile proiectate se va desfășura cu aceleași resurse de timp, materiale și 

financiare în format on-line, pentru fiecare dintre ele existând livrabile care pot demonstra 

derularea acestora la standardele de calitate prognozate. 
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