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  Nr. 1145/22.04.2020 
PLAN DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ  

AL CASEI CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ PENTRU PERIOADA SUSPENDĂRII 
CURSURILOR  

Nr. 
crt. 

Direcții de 
acțiune 

Măsuri la nivelul CCD NT Termen Responsabili  

1.  Asigurarea 
cadrului legal 

pentru 
desfăşurarea 

activității didactice 
în mediul on-line 

Elaborarea, aprobarea şi comunicarea 
planului de intervenție educațională  
al casei corpului didactic neamț pentru 
perioada suspendării cursurilor  
în învăţământul preuniversitar la nivelul 
judeţului Neamţ 

24 aprilie 
2020 

Director 

2.  Actualizarea fişelor posturilor 
personalului instituției ; încheiere acte 
adiționale la Contractul Colectiv de muncă 

24 aprilie 
2020 

Director 
  

3.  Utilizarea aplicației Meet Hangouts pentru 
crearea de adrese de email pentru cursanti, 
pe domeniul ccdneamt.ro, in vederea 
realizarii formarii online (webinarii)  

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
Informatician  
Profesorii 
metodiști 
responsabili 
cursuri   

4.  Utilizarea unor canale de comunicare 
online-email, grup whatapp, pentru 
comunicare continuă și eficientă cu 
formatorii aferenți programelor de 
formare prioritare MEC, în vederea 
comunicării permanente cu cursanții  

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
Informatician  
Profesorii 
metodiști 
responsabili 
cursuri   

5.  Consiliere telefonică sau pe email a 
personalului didactic și didactic 
auxiliar ca și centru de resurse, de 
inovaţie şi de expertiză în formarea 
continuă a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi a managerilor educaţionali 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
Informatician  
Profesorii 
metodiști 
responsabili 
cursuri   

6.  Stabilirea măsurilor de spijin pentru 
cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar din județ, bibliotecari, 
formatori externi CCD Neamț, 
informaticieni și experți CRED 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
Informatician  
Profesorii 
metodiști 
responsabili 
cursuri 
bibliotecară   

7.  Schimbarea strategiei activității CCD 
Neamț în vederea atingerii obiectivelor 
CCD Neamț 

aprilie Director 

8.  Revizuirea planului managerial și 
adaptarea indicatorilor la actuala perioadă 
 

aprilie Director 

9.  Avizarea și aprobarea documentelor pe 
compartimente 

permanent director 
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10.  Întocmirea documentelor și a deciziilor și 
transmiterea lor către compartimentul 
secretariat 

permanent director 

11.  Monitorizarea respectării sarcinilor de 
serviciu și comunicării permanente între 
compartimentele instituției 

permanent director 

12.  Monitorizarea atingerii și îndeplinirii 
obiectivelor pe compartimente 

permanent director 

13.  Colaborarea şi 
comunicarea 

permanentă cu toţi 
partenerii 

educaţionali în 
vederea 

desfăşurării 
activităţii online 

Colaborarea şi comunicarea permanentă 
cu toţi partenerii educaţionali, în vederea 

stabilirii de măsuri pentru facilitarea 
conectării cursanților la mediul online 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
responsabil 
curs prioritar 
Definitivat și 
Suplinitori 

14.  Elaborarea  a patru programe de formare 
utile cadrelor didactice în contextul 
învățării online și trimiterea spre 
acreditare MEC   

Aprilie-mai 
2020 

Director 
Profesori-
metodiști 

15.  Informarea și aplicarea tuturor măsurilor 
în concordanță cu Strategia MEC, ordine, 
decrete, sarcini de serviciu în permanență 

permanent director 

16.  Informare constantă a personalului 
didactic și didactic auxiliar cu privire la 
adresele primite de la MEC, pe email 
sau pe whatsapp, CCD fiind  centru de 
informare-documentare şi consultanţă 
pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar 

permanent director 

17.  Comunicarea eficientă cu ISJ Neamț, 
DSP, sindicat învățământ, CJ și alte 
autorități locale 
 

permanent director 

18.  Contactare reprezentanți legali ONG-uri-
Salvati de îngeri (Carmen Suciu) și 
Asociația Umanitară Codrin (Monica 
Sofron), în vederea realizării obiectivului 
propus, în colaborare cu CSEI Tg. Neamț, 
pentru instruirea profesorilor logopezilor, 
consilierilor, care lucrează cu copii cu 
dizabilități  

permanent director 

19.  Susțienre săptămânală a ședințelor   AGA, 
on-line 

săptămânal director 

20.  Participare la videoconferințele MEC Aprilie-mai director 
21.  Colaborarea cu autorităţi şi instituţii 

publice, organizaţii non-guvernamentale, 
agenţi economici, cadre didactice, etc. 
pentru dezvoltarea de resurse educaţionale 
deschise, platforme de învăţare online, 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 

Director 
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aplicaţii digitale, emisiuni radio şi TV şi 
alte resurse care pot facilita şi asigura 
suport pentru activitatea de învăţare 
online, precum şi promovarea acestor 
iniţiative la nivel de județ în cadrul 
webinariilor 

suspendate 

22.  Realizarea 
procesului de 

învăţare online 

Facilitarea organizării sesiunilor de 
formare şi de webinare adresate cadrelor 
didactice pentru utilizarea instrumentelor 

de lucru utile în activitatea de învăţare 
online, în colaborare cu autorităţi şi 

instituţii publice şi alţi parteneri 
Susținerea online a activității de formare: 

1. Proiectarea  – structuri didactice la 

granița dintre tradițional și modern-curs 
de formare avizat MEC 
2. Învățarea on-line- seminar online 
3. Evaluarea activității elevilor în 
contextual învățării on-line -
 seminar online  
4. Adaptarea, selectarea resurselor 

educaționale deschise - consiliere 
metodologică online 
5. Model de bune practici- înregistrarea 

progresului elevilor- Seminar online 
6. Mapa online - consiliere 
metodologică online 
7. Eficientizarea activității bibliotecarului, 
în contextul învățării online- seminar 
online 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
Profesori-
metodiști 
Informatician 
bibliotecară 

23.  Facilitarea accesului cursanților, pe toată 
perioada suspendării cursurilor,  la sesiuni 

de formare  

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate  

Director 
Informatician 
Profesor-
metodist 
coordonator 
curs 

24.  Intervenții ameliorative asupra activității 
profesorilor din județul Neamț 

permanent director 

25.  Identificarea şi valorificarea exemplelor 
de bună practică, dezvoltate la nivel local, 
prin diseminarea acestora la nivel județean 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
Profesori-
metodiști 
Bibliotecară 
Informatician  

26.  Realizare ghiduri: 
 realizare webinarii online și 

resurse educaționale deschise 
 activitatea bibliotecii virtuale 

Aprilie-mai Director 
Bibliotecară 
Informatician 
Profesori-
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metodiști 
27.   Derularea on-line a programului avizat de 

formare Competenţe informatice în 
învățământ, cu accent pe utilizarea 
aplicațiilor G-suite for education, în vederea 
asigurării unei predări online, cu instrumente 
digitale moderne și o organizare eficientă 
pentru profesor, precum și crearea unor lecții 
interactive și interesante pentru elevi, care îi 
ajută pe aceștia să fie mai implicați în propria 
învățare și să dezvolte abilități digitale utile. 
- 100 participanți la cursuri 

Aprilie-mai Director 
Informatician 
Profesor-
metodist 
responsabil de 
curs 
Formatori 
externi 

28.  Coordonarea şi 
monitorizarea 
organizării şi 
desfăşurării 

activităţilor suport 
pentru învăţarea 

online în 
învăţământul 
preuniversitar 

Comunicarea informaţiilor cu privire la 
deciziile adoptate la nivelele  naţional şi  
judeţean pe durata suspendării cursurilor 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director  

29.  Analiza în vederea soluţionării, a 
situaţiilor deosebite apărute în procesul de 

învăţare online, în perioada în care sunt 
suspendate cursurile 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
Informatician 
Profesor-
metodist 
coordonator 
curs  

30.  Realizarea 
instrumentelor de 
colectare a datelor 

din sistemul de 
învăţământ 

Realizarea unei baze de date din fiecare 
școală, pentru a identifica canalele de 
lucru online disponibile și perioadele de 
timp în care cadrele didactice pot participa 
la  
cursuri/webinarii/consilieri/seminarii/mese 
rotunde 

 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
Informatician 
Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
Responsabilii 
cu formarea 
din școli 

31.  Elaborarea și dezvoltarea unui mecanism 
de colectare a feedback-ului de la   

cursanți pentru învăţarea online (prin 
aplicarea de chestionare ) 

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

Director 
Profesori-
metodiști 
Informatician  
Bibliotecar 
 

32.  Analiza indicatorilor de calitate a 
procesului didactic în urma participării la 
programele de formare continuă 

permanent director 

33.  Performanțe didactice, în cadrul 
proiectului POCU MADRE: 
-150 de subvenții in valoare de 1200 lei 
pentru achiziționarea de materiale 
didactice: scanere,tablete,softuri 
educaționale, 
-imprimante in 5 scoli din proiect din 
medii defavorizate  

Aprilie-mai Director 
Partener CJ  
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-60 cadre didactice consiliate pentru 
activități cu elevii online 
-15 profesori au fost selectati pentru a lua 
burse 800 de lei timp de 6 luni, pentru 
aplicarea cunostintelor dobândite 
- în luna mai, încă 30 de 
profesori  selectati pentru a lua burse 800 
de lei timp de 6 luni, pentru aplicarea 
cunostintelor dobândite  
- 20 de profesori premiați cu 600, 800 si 
1000 lei pentru performanță 
 -30 cadre didactice consiliate pentru 
aplicarea online a resurselor educationale 
specifice abandonului școlar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
director  
consilieri 
MADRE 

34.   Performanțe didactice, în cadrul 
proiectului POCU ȘTEFAN: 
-consilierea unui numar de 30 școlari,50 
părinți,20 preșcolari  
-întocmirea a 30 planuri individualizate și 
fișe de progres în vederea prevenirii 
abandonului școlar 
Întocmirea de planuri, planificari, resurse 
specifice   
- implementare online: 10 cadre didactice 
din zone defavorizate sub coordonarea a 
doi experți activitati extrașcolare și Școala 
după școală  
-medierea adulților, părinților prin 2 
mediatori școlari, în zone de risc 
-implicarea unui expert mijloace de 
învatare în actul educativ de predare 
învățare-evaluare. 

Aprilie-mai Director 
Experți proiect 
POCU 
ȘTEFAN 

35.   Performanțe didactice, în cadrul 
proiectului POCU CRED: 
-programarea webinariilor care substituie 
întâlnirile față-în față- în calendarul 
proiectului, conform calendarului de 
formare aprobat de MEC, pentru derularea 
programului de formare- 4 grupe de 
cursanți ciclul primar și 5 grupe ciclul 
gimnazial 
-încărcarea pe platforma de formare 
formare.educred.ro a linkurilor pentru 
webinarii, pe spațiul de formare a fiecărei 
grupe de cursanți-primar și gimnazial 
-consilierea formatorilor cu privire la 
metoda de realizare și înregistrare a 
webinariilor 

Aprilie-mai Director 
Informatician/ 
Expert 
elearning local 
Neamț 
formatori 
CRED 



 
 

 

Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119,                                                                                                                Str. General Berthelot nr. 28-30 
Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ                                                                                                                                                         Sector 1, Bucureşti 
Tel/Fax: 0233/223885.                                                                                                                                                     Tel:    +40 (0)21 405 57 06                           
E-mail: ccdneamt@gmail.com,                                                                                                                                      Fax:    +40 (0)21 310 32 05           
web:  www.ccdneamt.ro                                                                                                                                                               web:   www.edu.ro 
                                                                                                                                                                                                                       

- încărcarea pe platforma de formare 
formare.educred.ro a linkurilor cu 
înregistrările webinariilor, pe spațiul de 
formare a fiecărei grupe de cursanți-
primar și gimnazial  
-monitorizarea realizării webinariilor 
-realizarea de cursuri online de către 
formatori 

36.  Reglarea 
procesului de 

predare-învăţare-
evaluare în mediul 

online prin 
utilizarea datelor 

rezultate din 
feedback 

Raportarea, colectarea şi analizarea 
informaţiilor cu privire la activităţile 

derulate   

Permanent, 
în perioada 

în care 
cursurile 

sunt 
suspendate 

director 
 personal 
instituție 
 

 
Întocmit, 

Director, Prof. Moise Florentina 
 

 


