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                                ȘCOALA ONLINE 

 

Raport privind activitatea online desfășurată în cadrul CSEI Alba Iulia 

Perioada 12.03.2020- 12.06.2020 

 

 

             Începând cu data de  11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului 

Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a 

reorientat către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure 

continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite prin starea de 

urgență ne-au relevat maniere diferite și inedite, de a acționa și de a funcționa. 

Demersurile de realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu 

constituie o noutate , pentru majoritatea cadrelor didactice  din  instituția noastră. Cu toate 

acestea,  în absența unei infrastructuri tehnologice adecvate la nivelul cadrelor didactice, 

dar mai ales la nivelul elevilor școlii noastre, fără acces la platforme online dedicate, cu 

resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie 

destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice 

într-un regim cu totul special. Experiențele dobândite în acest răstimp reprezintă resurse 

valoroase nu doar pentru cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru 

specialiștii din științele educației, pentru că  experiența școlii online poate fi valorificată  

prin sugestiile de optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a 

formării inițiale și continue a cadrelor didactice. 

În acest context, conducerea CSEI Alba Iulia a întocmit un plan de măsuri privind 

continuitatea procesului de învățare aferent perioadei 22 aprilie- 12 iunie 2020 (anexa1), 

o procedură operațională care vizează organizarea și desfășurarea activităților suport 
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pentru învățarea online, precum și o fișă de pontaj, cu ajutorul căreia s-a monitorizat 

organizarea si buna desfășurare a activității online.(anexa 2) 

                 Comunicarea dintre directorul CSEI Alba Iulia și colectivul cadrelor didactice a 

avut loc permanent prin intermediul grupului de whatsapp al școlii, în cadrul Consiliilor 

Profesorale , desfașurate lunar , sub formă de videoconferință pe platformele Zoom și   

Meet. De asemenea, în aceeași manieră au avut loc întâlnirile  Consiliului de 

Administrație și ale Comisiilor metodice.  Pentru ședințe și discuții cu colegii, profesorii 

au   utilizat grupuri de discuții și modalități de comunicare , cum ar fi  grupuri 

deWhatsapp aferente fiecărei clase , apel telefonic , email . 

              Toate cadrele didactice de la CSEI , în număr de 54,  au desfășurat activități 

educaționale online.   Pentru a susține  aceste activități de învățare la distanță, 

profesorii și elevii din școala noastră au folosit mai multe mijloace specifice, dintre care 

cel mai frecvent: 

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare de grup, precum 

Whatsapp, Facebook messenger,etc. 

• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev 

• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi 

situri cu informații și ilustrații, biblioteci online, soft educațional. 

• aplicațiile pentru comunicare  în grup prin apeluri video/ videoconferințe 

precum  Zoom, Meet, Skype. 
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        Potrivit diagramei de mai sus, s-a lucrat prin intermediul aplicației WhatsApp ( 

grupuri, apeluri video, etc) cu un număr de 68 de elevi ( 49,27%). Pe Facebook messenger s-

a lucrat cu un număr de 28 de elevi( 20,28%). Cu un număr de 26 de elevi nu s-a reușit 

stabilirea comunicării decât prin apel telefonic (18,84%). Pe platforma Zoom s-a lucrat cu 

un număr de 14 elevi( 10,14%) iar pe Skype cu 2 elevi( 1,47%). Menționăm faptul că au 

avut loc întâlniri cu o parte din elevii noștri, care au primit materiale în format letric.  

Majoritatea cadrelor didactice din școala noastră au desfășurat activități educaționale 

online încă din luna martie. De asemenea, pe lângă activitățile educaționale online 

desfășurate cu elevii, școala a asigurat terapie și consiliere pentru un grup de 11 

părinți ai unor elevi cu deficiențe grave , consiliere realizată de către prof.logoped ( cu 

calificare de psihoterapeut) Amaria Precup. 

În cadrul școlii noastre , tehnologia digitală a facilitat în mică  măsură desfășurarea 

optimă a  activităților didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Elevii 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă nu beneficiază de laptop, tabletă, acces nelimitat la 

Internet sau chiar smartphone. Cei mai mulți dintre ei folosesc telefonul părinților și provin 

Modalități de realizare a activităților 
didactice online 

WhatsApp

FB messenger

 Apel telefonic

Zoom

Skype
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din familii numeroase, cu mulți frați, toți necesitând acces la același telefon. Profesorii au 

semnalat disfuncții în ceea ce privește comunicarea autentică , relaționarea umană precum și 

sprijinul personalizat pentru elevii școlii noastre. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod 

tradițional îl ofereau elevilor , este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice 

implicite.  Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de 

sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, 

prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume 

în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă 

și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, în general, facilitează 

comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în 

acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza 

imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea 

autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.  

                   Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță,  

semnalăm : lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți 

de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează , lipsa instrumentelor 

potrivite pentru predare-învățare- evaluare la anumite discipline, lipsa conținutului educațional 

(resurse digitale) în domeniul învățământului special, lipsa unui computer și lipsa accesului la 

Internet . 

Un element important în succesul activității didactice desfășurate în mediul online îl 

reprezintă nivelul de utilizare a computerului, nivelul competențelor de utilizare a noilor 

tehnologii.  Formarea acestor competențe este asigurată deja din formarea inițială (de 

specialitate și psihopedagogică) pentru  majoritatea cadrelor didactice din instituția noastră. 

De asemenea, omniprezența echipamentelor și aplicațiilor digitale oferă astăzi posibilitatea 

exersării competențelor digitale pentru cea mai mare parte a cadrelor didactice. În acest sens 

, în perioada sept. 2019- febr. 2020, înainte de suspendarea cursurilor față-în-față, s-au  

realizat  numeroase prezentări utilizând videoproiectorul, accesând surse de informare de pe 

Internet împreună cu elevii, utilizându-se  diverse resurse  educaționale  .Cu toate acestea, 

profesorii nu sunt  însă  neapărat utilizatori avansați ai platformelor educaționale. De aceea 

nivelul competențelor dobândite de către cadrele didactice de la CSEI reprezintă  un punct 
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de start consistent în derularea unor activități ulterioare de formare continuă pentru 

dezvoltarea competențelor digitale necesare în activitatea didactică, cu accent pe clasa 

virtuală, platforme online de învățare, aplicații și laboratoare virtuale. Cele mai 

semnificative experiențe și inițiative de sprijin pentru profesori țin de propria activitate, de 

interesul și motivația pentru performanță în domeniul profesional, caracteristici ale unui cadru 

didactic proactiv: propriile încercări anterioare de introducere  a TIC în activități didactice , 

diverse tutoriale găsite online , grupurile de suport colegial precum grupuri ale profesorilor 

de pe WhasApp . 

Pe locul al doilea vine sprijinul „din exterior”, formalizat – atât cel organizat specific 

pentru situația suspendării cursurilor față-în-față, cât și cel oferit constant în ultimii ani: 

programele de formare în domeniul TIC desfășurate prin CCD-uri , portalul deschis de 

Ministerul Educației pe digital.educred.ro , programele de formare în domeniul TIC . 

Deocamdată, în ceea ce privește derularea activității didactice în spațiul virtual, 

colectivul de cadre didactice din școala noastră a urmat cursurile Programului de formare 

continuă” Digital Nation”. Considerăm ca nevoia de formare a personalului didactic în ceea 

ce privește   utilizarea eficientă a platformelor educaționale  cu accent pe clasa virtuală 

impune derularea mai multor cursuri de formare derulate de către ISJ, CCD, etc. 

În toată perioada școlii online , s-a menținut o legătură permanent cu părinții elevilor 

noștri. Feed-back-ul primit din partea acestora a fost unul pozitiv, părinții elevilor fiind 

foarte mulțumiți de modul în care se desfășoară școala online. Au fost completate o serie de 

chestionare, care au fost distribuite prin intermediul grupului de WhatsApp al școlii. 

   Analiza SWOT a activității la distanță din perspectiva experienței în anul școlar 2019-2020 

STRONG / PUNCTE TARI WEAK / PUNCTE SLABE 

 

✓ relativa flexibilitate a programului 

✓ accesul rapid la informații 

✓ utilizarea  de catre cadrele didactice a 

unui număr mare de resurse 

educaționale deschise 

 

▪ Lipsa instrumentelor necesare 

desfășurării optime a activitatii 

instructiv-educative online în rândul 

majorității elevilor (smartphone, 

tabletă, laptop, acces la Internet) 
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✓ deschiderea creativă către o varietate 

de formule de predare / evaluare 

online 

✓ personal didactic calificat   

✓ ponderea mare a  cadrelor didactice 

titulare cu gradul didactic I   

✓  interesul crescut al cadrelor didactice  

pentru  calitatea procesului instructiv-

educativ desfășurat în mediul online;  

✓ interesul cadrelor didactice pentru 

perfecționare și formare 

continuă( program Digital Nation)  

✓ delimitarea clară a responsabilității 

fiecărui cadru didactic prin fișa 

postului adaptată sistemului de 

predare online 

✓  buna colaborare cu Inspectoratul 

Școlar Județean Aba  și Consiliul 

Județean Alba 

 

 

▪ Existența unui singur telefon/tabletă 

în familii cu mulți copii, toți 

necesitând acces la învațarea online 

 

▪ dependența de semnalul de internet  

și de calitatea device-urilor  

▪  supraaglomerarea elevilor/părinților 

cu un număr foarte mare de sarcini de 

lucru aferente tuturor disciplinelor de 

studio 

 

▪ Lipsa de experiență a profesorilor în 

ceea ce privește procesul de predare/ 

învațare în mediul online 

 

 

OPPORTUNITIES / 

OPORTUNITĂȚI 

THREATENS / AMENINȚĂRI 

 

❖ pregătirea cadrelor didactice pentru o 

 

➢ Insuficiența sau chiar inexistența 
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societate informaționalizată; 

❖ Facilitarea colaborarii și comunicării 

cu familiile elevilor 

❖ Accesarea unui numar mult mai mare 

de platforme/resurse educaționale 

deschise de catre cadrele didactice și 

elevi 

❖ Cresterea ponderii metodelor activ- 

participative în procesul de 

predare/învațare/evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instrumentelor suport necesare 

activității didactice în mediul online 

➢ Dezinteresul sau lipsa de încredere a 

unor familii în educația realizată în 

mediul online 

➢ Creșterea riscului de abandon școlar 

sau de frecvență redusă la orele online 

➢ Creșterea riscului nerealizării unor 

obiective propuse, datorate lipsei 

explicațiilor suplimentare de care 

elevul poate nu mai beneficiază în 

timpul unei ore online 

➢ Lipsa accesului la educație a unor 

elevi din considerente materiale 

➢ Creșterea riscului apariției 

fenomenului de “fugă de efort 

intelectual”, datorat lipsei de 

înțelegere a conținuturilor predate în 

spațiul virtual 

 

 

 

  

        În cazul în care anul școlar 2020-2021 va începe  exclusiv online, propunem următoarele 

măsuri: 

 Asigurarea de resurse și pachete de servicii sociale de bază pentru  toți elevii școlii 

noastre , prin alocarea de fonduri de la bugetele naționale și locale, astfel încât :  

mailto:csei@isjalba.ro
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    a) toți elevii  să primească device-uri în funcție de vârstă (tabletă sau laptop), 

prevăzute cu sisteme de localizare, care să fie în patrimoniul școlii  

      b) să se ofere suport tehnic elevilor/familiilor pentru folosirea acestor device-uri și 

asigurarea accesului la internet (internet gratuit pentru o perioadă de timp din partea 

companiilor, acces la cartelă cu internet și/sau abonamente acoperite de autorități 

acolo unde este nevoie); 

 Dezvoltarea și oferirea de activități de învățare remedială pentru elevii școlii noastre, 

pentru a diminua decalajul creat ca urmare a suspendării cursurilor. Acțiunile 

remediale pot cuprinde, fără a se limita la acestea: realizarea unor cursuri în perioada  

vacanței de vară;  axarea primelor 4 săptămâni din viitorul an școlar pe recuperarea 

materiei; asigurarea/deplasarea de consilieri școlari și profesori de sprijin în familiile 

elevilor aflați în risc de abandon școlar. 

 Oferirea de reglementări/proceduri suport pentru continuarea procesului educațional 

în format online, definirea responsabilităților directorilor și cadrelor didactice, a 

modului de raportare și evaluare a activității realizate.  

 Oferirea unor resurse orientative și exemple de bune practici pentru îmbunătățirea 

procesului educațional de la distanță, care să cuprindă elemente de protecție online și 

de respectare a legislației privind GDPR. 

 Îmbunătățirea și extinderea programului de difuzare Teleșcoala și folosirea în paralel 

a unui canal radio, care să transmită  materiale informative/didactice  și pentru elevii 

cu CES .  

 Construirea unui site/unei platforme naționale unice cu conținut de calitate pentru 

elevii din învățământul special, precum lecții online, povești înregistrate ,etc. 

 Susținerea directorilor de unități de învățământ, prin Inspectoratele Școlare și 

autoritățile locale, pentru a atrage parteneriate locale în sprijinirea școlii și a elevilor  

din medii socio-economice defavorizate/în risc de abandon, pentru: 

mailto:csei@isjalba.ro
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✓ realizarea unor analize de nevoi cuprinzătoare pe un model comun de 

metodologie de cercetare, pus la dispoziție de MEC; 

✓ identificarea și prioritizarea de către cadrelele didactice, directori și 

autorități a elevilor cu risc de abandon, cu situație socio-economică 

defavorizată și situație școlară precară prin comunicare constantă și 

asigurarea accesului la o formă de învățare la distanță și/sau prin 

transmiterea de materiale suport. 

 Pregătirea profesorilor în continuare pentru a preda de la distanță, pentru a-și adapta 

conținutul, pentru a implementa planuri remediale. 

  Sprijinirea profesorilor care nu au laptop/PC prin oferirea de device-uri care vor fi 

proprietatea școlii, precum și adaptarea evaluării și a activităților educaționale din 

perioada următoare la nevoile claselor de elevi și la activitățile care sunt necesare și 

reies din analiza de nevoi a școlii . 

      În ceea ce privește începerea anului școlar 2020-2021 luăm în calcul următoarele 

scenarii posibile : 

 Școala față –în-față , fără măsuri restrictive și fără distanțare socială (derulare 

normală a cursurilor) 

 Împărțirea claselor în două grupe, care vor veni două săptămâni la școală, 

lucrând în celelalte două săptămâni online.  Deși efectivele claselor din școala 

noastră sunt  mai reduse decât cele  din învățământul de masă, suprafața sălilor 

de clasă nu ne permite funcționarea cu întregul colectiv. Elevii care vor veni la 

școala vor urma cursurile ținute de către învățători/ profesori în prima 

săptămână, urmând ca în cea de-a doua să beneficieze de terapia educațională 

complexă și integrată , realizată de către învățătorul/profesorul educator. 

Durata orelor de curs se va reduce la 30 de minute , astfel încât elevul să nu 

stea în școală mai mult de 4 ore.  

 Școala exclusiv online

mailto:csei@isjalba.ro
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Anexa 1 

 Nr. ....../............... 

 

PLAN DE MĂSURI  PRIVIND ASIGURAREA  CONTINUITĂȚII  PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE 

ÎN PERIOADA 22APRILIE 2020 -12 IUNIE 2020 

 

CADRUL    LEGAL  OMEC nr. 4135/21.04.2020 

Obiective Măsuri/ acțiuni propuse Responsabil Termen 

 

Mijloace de 

realizare 

Crearea premiselor asigurării 

siguranței stării de sănătate a 

elevilor, familiilor acestora, 

personalului didactic și 

didactic auxiliar, precum și a 

personalului nedidactic 

 

 

 

 

▪ Colectarea informațiilor necesare accesului 

și participării elevilor la activitățile de 

predare-învățare-evaluare desfășurate 

online , precum și la activitățile de terapie 

educațională complexă si integrata, 

desfășurate online. 

 

▪ Întocmirea unei proceduri operaționale 

privind organizarea și desfășurarea 

activităților suport pentru învățarea  

 

Toate cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

Membrii CEAC 

 

 

 

 

 

 

06.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Analiza de nevoi 
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Satisfacerea interesului 

educațional al elevilor din 

perspectiva continuității 

parcursului școlar al acestora 

 

 

online 

 

▪ Desfășurarea CP și a CA pe platforma 

ZOOM 

 

 

 

▪ Întocmirea unui model de raport de 

monitorizare a activității online 

 

▪ Stabilirea modalității de desfășurare a 

activităților educaționale online 

 

 

 

▪ Selectarea și adaptarea resurselor 

educaționale deschise, a sesiunilor de 

învățare pe aplicații , precum și a altor 

categorii de resurse și mijloace care pot fi 

utilizate în procesul de învățare online 

 

▪ Proiectarea și desfășurarea activităților 

suport pentru învățarea online, din 

perspectiva principiilor didactice și a celor 

privind învățarea online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toate cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2020 

 

27.04.2020 

 

22.04.2020- 

12.06.2020 

 

 

Fișă –raport 

monitorizare 
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PROF. FLOREA ADRIAN                                                                                                                                          PROF. ENYEDI ANCA

 

 

 

▪ Stabilirea modalităților de feedback din 

partea elevilor si a părinților 

 

▪ Participarea cadrelor didactice la activități 

de formare recomandate de către MEC 

,Inspectoratul Școlar și conducerea unității 

noastre de învățământ 

 

 

▪ Stabilirea modalității de  notare și de 

încheiere a situației școlare a fiecărui elev 

 

 

 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

Învățătorii/ 

profesorii 

diriginți 

 

Program de 

formare-Digital 

Nation 

mailto:csei@isjalba.ro


                    

MINISTERUL EDUCAŢIEI  SI CERCETARII   
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA 
CENTRUL ŞCOLAR DE  EDUCAŢIE INCLUZIVĂ    
Alba Iulia, Str. T. Vladimirescu, nr. 39  cod. 510207,  
tel./fax. 0258/819383; e-mail: csei@isjalba.ro 

 

 

 
 

13 
 

Anexa 2 

FISA DE PONTAJ 

Luna / ....... /Anul.......  

 

Numele si prenumele salariatului ........................... 

Functia   ....................................... 

Ziua Clasa 
Disciplina/ modalitate 

sustinere activitate 
Intervalul orar Nume elevi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     
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25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

Nr. total de ore 

 

8 ore (Fiecărei activități îi corespunde un număr de 4 ore de 

pregătire pentru materiale suport) 

Semnatura: 

 

Data: 

 

 

 

 

 

          DIRECTOR,                                                                           DIRECTOR ADJUNCT, 

PROF. FLOREA  ADRIAN                                                             PROF. ENYEDI ANCA 
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