
 

 

 
 

 EXTRAS DIN PO 17-03: PROCEDURA PRIVIND DESFĂȘURAREA 

ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ȘI AL 

INTERNETULUI, PRECUM ȘI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 
5.1. ORGANIZAREA  ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE 

ÎN FUNCȚIE DE SCENARIILE: DE FUNCȚIONARE  

a) Organizarea activităților în funcție de scenariile de funcționare: 

➢ În scenariul verde toți elevii sunt prezenți la școală (S) cu respectarea normelor 

prudențiale aferente. Excepție fac elevii, care la solicitările scrise ale părinților 

însoțite de documente justificative,  participă la activități în sistem online. 

➢ În scenariul galben procesele educaționale se desfășoară în sistem hibrid- H, 

forma de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului fiind sincron.  

- 158 de elevi cuprinși în clasele CP-IV, 32 elevi ai claselor a VIII-a și 87 ai 

claselor a XII-a, în total 277 de elevi cuprinși în 14 clase (formațiuni de teleph) 

își desfășoară activitatea cu prezență 100% la școală. 

- 487 de elevi ai claselor V-VII, IX-XI,  cuprinși în 18 clase (formațiuni de teleph) 

își desfășoară activitatea, alternative la o săptămână, cu prezență 50% la școală, 

50% în system online. 

- Se utilizează aplicaţia ZOOM în scopul comunicării în activitatea sincron în 

cele 18 clase.  

➢ În scenariul roșu procesele educaționale se desfășoară  în sistem online  - O, 

forma de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului fiind mixtă, 

sincron și asincron. 

- 764 de elevi și 46 de profesori își desfășoară activitatea în sistem  online conform 

orarului școlii, sincron pentru toate orele de curs și asincron pentru alte activități.  

- Toți elevii și profesorii sunt conectați la platforma digital educațională G Suite for 

Education, ca unică platformă pusă la dispoziție de Colegiul Național ,,Octavian 

Goga”. 

➢ În scenariile verde și galben durata orelor este de 55 de minute, cu pauze de 5 

minute. În intervalul de 55 de minute fiecare clasă are  o pauză de 10  

minute, decalate, timp în care elevii merg la toalete, iar pentru cei care nu merg 

profesorii organizează activități recreative în clasă sau în aer liber fără a se 

intersecta cu alte clase.  În pauzele de 5 minute este permisă doar circulația 

profesorilor de la o clasă la alta. Soneria va funcționa pentru pauzele de 5 minute 

și va fi manevrată de portar. Activitatea de predare- învățare-evaluare efectivă 

se realizează pe parcursul  a 45 de minute. În scenariul roșu pauzele nu sunt 

decalate. 

➢ Orarul claselor se respectă indiferent de scenariul de funcționare și este astfel 

elaborat încât numărul zilnic al cadrelor didactice, care își desfășoară activitatea 

la o singură clasă, să fie cât mai redus.  

➢ Programul orelor de curs se desfășoară, de regulă, în intervalul orar 8-14. În 

scenariul roșu elevii claselor CP A, CP B, IA, IB își pot desfășura programul 

după ora 15 pentru a putea fi supravegheați de părinți. 

➢ Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii 

cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli 

imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament 

imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul și recomandările specifice 

ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia,  



 

reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru 

asigurarea procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite. 
Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-

un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. 

Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a 

gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARS-

CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul 

curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru 

cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor 

identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță; 

➢ Elevii care nu dispun de dispozitive electronice vor primi resursele 

educaționale prin poștă sau prin intermediul personalului didactic-auxiliar și 

nedidactic. Reprezentanții unității de învățământ vor identifica soluții pentru a 

pune la dispoziția elevilor dispozitive electronice. 

➢ Personalului didactic  care nu dispune de dispozitive electronice unitatea de 

învățământ pune la dispoziție  laptop-uri pentru desfășurarea activităților online 

în cadrul acesteia. De asemenea în situațiile în care se întrerupe  curentul electric, 

funcționează defectuos seviciile de internet sau la dorința cadrelor didactice, 

activitatea online, în scenariul roșu, se desfășoară în cadrul instituției.  

➢ Consemnarea notelor și absențelor în cataloage se face în cadrul programului 

stabilit special în acest scop, pentru a evita aglomerarea personalului didactic. 

➢ Comunicarea în procesul de aplicare a scenariilor se realizează cu  elevii, 

profesorii, personalul didactic-auxiliar și nedidactic, cu părinții pe grupurile de 

Whatsapp,  email-ul și site-ul școlii, telefonic. 

➢ Monitorizarea periodică a modului de desfășurare a activităților online se 

realizează prin intermediul instrumentului MEET QUALITY TOOL care 

generează rapoarte și statistici ( ora intrării, durata, număr de participanți etc) 

și prin asistențe la ore. 

➢ În situațiile în care se întrerupe  curentul electric sau funcționează 

defectuos seviciile de internet, cadrele didactice ne informează în scris, 

utilizând  adresa de email a unității de învățământ (contact@cnogoga.ro) în 

momentul remedierii inconvenientului produs.  

 

 

1.1.  RESURSE MATERIALE DISPONIBILE: 

 

1.Table Smart -3 buc  

2.Laptopuri -18 buc, în 18 săli de clasă – pentru ca elevii de acasă să asiste la lecție live.  

3.Videoproiectoare –20 buc.  

4. Platforma educațională G-Suite for Education. Fiecare cadru didactic și fiecare elev a 

primit un cont în domeniul școlii, având astfel acces la toate aplicațiile Google.  

Suita de aplicații de la Google pentru educație este compusă din:  

Aplicații pentru lucru colaborativ:  Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Jamboard, 

Drive  

Aplicații pentru comunicare sincronă și asincronă: Gmail (pentru comunicarea asincronă), 

Meet (pentru comunicarea sincronă-conferințe video în timp real), Hangout (pentru 

comunicarea sincronă și asincronă: chat și video)  

Aplicații pentru planificarea și organizarea activităților educaționale: Google Calendar – 

pentru planificarea activităților educaționale și a conferințelor online, Keep pentru a reține 

lista de activități  

Aplicații pentru managementul clasei de elevi online: Classroom - pentru crearea claselor 

online și administrarea activităților educaționale, Kahoot - pentru realizarea și administrarea 

de teste online, Google Forms - pentru realizarea și administrarea de formulare online.  



 

 

Aplicație pentru administrarea conturilor și securizarea lor :Google Admin  

Aplicația Gmail se poate utiliza în următoarele activități didactice:  

- Se pot transmite fişiere sau se pot partaja documente cu materialul didactic între 

profesor și elevi sau între elevi;  

- Poate fi utilizată pentru comunicarea directă de tip unu-la-unu între profesor și elev 

sau pentru a transmite informatii, buletine informative sau material didactic unui grup 

de utilizatori creat în cadrul platformei de e-mail.  

-  Facilitează lucrul în echipă sau colaborativ cum ar fi proiectele de grup sau activitățile 

colaborative.  

Utilizarea grupurilor Google- Groups Google:  

 Profesorul poate să creeze grupul clasei de elevi pentru a transmite documente și informații 

tuturor elevilor în același timp.  

Aplicația Classroom  

- Poate fi utilizată pentru gestionarea cursurilor, testelor, rapoartelor de activitate ale 

elevilor.  

- Se poate crea câte o clasă pentru fiecare clasă de elevi la care predă un profesor prin 

opțiunea Create class. După creare fiecare clasă are un cod și un nume.  

 

1.2. ASPECTE PRIVIND SECURITATEA ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL 

VIRTUAL ȘI GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

          Securitatea în mediul educațional virtual se realizează conform directivelor UE privind 

securitatea cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În organizarea și 

desfășurarea activităților în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția 

datelor cu caracter personal, conform prevederilor 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 (Regulamentul 

general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679.  

         Măsurile de securitate, ca părți integrate ale platformelor digitale educaționale utilizate 

în mediul educațional virtual, și de protecție a sănătății elevilor/preșcolarilor în perioada 

utilizării echipamentelor digitale se stabilesc pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale.  

         Prelucrarea, de către unitatea de învățământ, a datelor cu caracter personal ale 

participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se 

realizează în vederea îndeplinirii obligației legale care revine unității de învățământ de 

asigurare a dreptului la învățătură, prin garantarea accesului și a desfășurării efective a 

procesului educațional în cazul în care procesul educațional nu se poate derula față în față, 

conform prevederilor legale în vigoare.  

        Colegiul Național ,,Octavian Goga” în calitate de operator de date cu caracter personal, 

are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și 

păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:  

 

a) securitatea în mediul online;  

b) asigurarea confidențialității datelor; 

c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date; 

d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal; 

e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal; 

         Conducerea unității de învățământ ia măsuri cu privire la furnizarea informațiilor 

prevăzute la art.13 din Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea și  datele de contact ale 

unității de învățământ, și după caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt 

prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau  

 



 

categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate 

datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate.  

         Prin măsurile dispuse, unitatea de învățământ face dovada păstrării în condiții de 

siguranță a datelor cu caracter personal. Acestea sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării 

activității didactice.  

 

1.3.  ETAPE DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PRIN 

INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ŞI AL INTERNETULUI LA NIVELUL 

UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

 

- evaluarea capacității de a desfășura activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, în vederea stabilirii necesarului de resurse informaționale și de resurse umane 

formate;  

- asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor didactice cu aplicații, platforme și alte 

resurse educaționale, respectiv oferte de seminarii online, cursuri online, tutoriale video. 

Organizarea la nivelul școlii cursuri de învățare online, webinarii, ateliere, tutoriale.  

- colectarea datelor statistice cu privire la accesul școlarilor la mijloacele tehnologiei, servicii 

de internet, telefonie, radio și TV, platforme și resurse disponibile, în vederea proiectării 

activității-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; fiecare clasă a 

colectat informații despre accesului copiilor la internet și la tehnologie.  

- implementarea soluțiilor identificate și valorificarea rezultatelor obținute prin monitorizare 

și feedback, pentru îmbunătățirea activităților didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului. 

 

1.4.  ROLURI SPECIFICE ALE FACTORILOR IMPLICAȚI ÎN 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

PENTRU ÎNVĂȚAREA PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ŞI AL 

INTERNETULUI:  

 

Conducerea unității de învățământ are următoarele atribuții:  

a) informează elevii și părinții acestora asupra modalității de organizare a activității 

didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu 

privire la drepturile și obligațiile pe care le au;  

b) evaluează capacitatea unității de învățământ de a desfășura activitatea didactică prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului și stabilește necesarul de resurse informaționale și de 

resurse umane;  

c) stabilește măsuri pentru buna desfășurare a activității didactice de către toate cadrele 

didactice și preșcolarii/elevii din unitatea de învățământ;  

d) întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a conexiunii 

la internet pentru preșcolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

e) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet;  

f) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, 

dispozitive conectate la internet, elevilor care nu dispun de aceste mijloace;  

g) stabilește împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele gratuite, aplicațiile 

și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitate;  

h) sprijină cadrele didactice și elevii să își creeze conturi de e-mail și de acces la platformele și 

aplicațiile electronice utilizate la nivelul unității de învățământ;  

i) identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, inclusiv 

pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);  

j) monitorizează modul în care se desfășoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei 

şi al internetului; 



 

 Profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/învățătoarele au următoarele 

atribuții:  

a) informează elevii și părinții acestora despre modalitatea de organizare a activității 

didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu 

privire la drepturile și obligațiile pe care le au;  

b) coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea 

asigurării continuității participării elevilor la activitatea de învățare prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului;  

c)  participă la stabilirea platformelor, a aplicațiilor și a resurselor educaționale deschise 

care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;  

d)  transmit elevilor de la clasa pe care o coordonează, programul stabilit la nivelul unității 

de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului;  

e) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activitățile didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului;  

f) mențin comunicarea cu părinții elevilor;  

g)  intervin în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității 

didactice în care sunt implicați elevii clasei. 

 

Cadrele didactice au următoarele atribuții:  

a)proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor 

privind învățarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe 

platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;  

c)proiectează activităţile suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

pentru înregistrarea progresului elevilor;  

e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-

evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea 

acestora cu sarcini de lucru. 

 

Elevii au următoarele responsabilități:  

 a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de 

învățământ, conform programului comunicat, precum și a informațiilor transmise de către 

profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/învățătoarele;  

b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele 

didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și 

internetului;  

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să 

se asigure un climat propice mediului de învăţare;  

d) nu comunică altor persoane, datele de conectare la platforma destinată învățământului prin 

intermediul tehnologiei și al internetului;  

e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind 

protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679;  

f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, 

cu excepția situațiilor justificate;  

g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor 

de curs. 

 

 

 

 



 

Părinții:  

a) asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de 

învățământ prin intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic 

sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui 

comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de elev, încurajarea, motivarea și 

responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare;  

b) mențin comunicarea cu profesorul diriginte/învățătorul și celelalte cadre didactice;  

c) sprijină elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele 

stabilite; d) transmit profesorului diriginte/profesorului pentru învățământ primar/învățătoarei 

feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului. 
 


