Regulamentul
de desfășurare a procesului educațional în condițiile învățării mixte în contextul
epidemiologic de COVID-19
Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”
anul de studii 2020-2021
Prezentul Regulament a fost elaborat în baza Reperelor metodologice privind
organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte în contextul
epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal
, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetăr ii nr. 1131 din
13.10.2020.
Scopul elaborării acestui regulament este reglementarea acțiunilor manageriale și
didactice, precum și a acțiunilor elevilor/ părinților în cadrul procesului educațional în
condițiile învățării mixte, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru a asigura
calitatea actului educațional și a stării de bine a elevilor, profesorilor și părinților.
I.

ARGUMENT

Valoarea învățării față în față rămâne incontestabilă și esențială. Componentele
online vin să o complementeze și adapteze la contextul pandemic, dar devine tot mai
evidentă necesitatea dezvoltării acestora ca răspuns la provocările erei digitale.
Lecțiile online sunt diferite de cele din clasă. Rolul profesorului se schimbă.
Profesorul se transformă în ghid și mentor. Elevii și părinții sunt mai implicați în
învățare. Ei trebuie să facă mult mai multe activități decât în varianta obișnuită.
Lecțiile online sunt mai solicitante atât pentru profesori, cât și pentru elevi. Elevii
trebuie să se concentreze vizual, auditiv și intelectual, în același timp, în condițiile
existenței în casă a factorilor care distrag atenția.
În condițiile învățării mixte (la clasă + online), se atestă suprasolicitarea părților
implicate în procesul educațional, condiționată de necesitatea combinării sau reformatării
metodelor de lucru la clasă/ la lecții, de diversitatea soluțiilor pentru realizarea procesului
educațional mixt.
În acest context, pentru a motiva cadrele didactice în dezvoltarea personală în
domeniul învățării mixte, pentru valorizarea tehnologiilor digitale în practica pedagogică
și pentru a preveni răspândirea infecției SARS COV2 în rândurile angajaților și a elevilor
IP LT „Mircea Eliade”, se conturează necesitatea elaborării unor cerințe unice la nivel de
instituție de învățământ, în condițiile de învățare mixtă.
II.
1.

ACȚIUNI GENERALE
Angajații și elevii vor respecta cu strictețe normele sanitare în incinta liceului și
pe teritoriul acestuia, în contextul epidemiologic COVID-19:
- termometria la intrarea în incinta liceului;
- dezinfectarea mâinilor la intrarea în liceu și înainte de fiecare lecție;

2.

3.

III.

- purtarea măștii de protecție pe tot parcursul aflării în liceu (cu excepția
pauzelor de masă);
- păstrarea distanței sociale;
- respectarea regulilor de circulație în liceu;
- păstrarea curățeniei;
- respectarea normelor de igienă personală;
Profesorii și elevii vor utiliza platforma www.studii.md pentru a introduce
informația despre lecție și sarcini pentru acasă (subiectul lecției la zi, sarcinile
pentru acasă, link-ul conferinței pentru elevii care învață online, materiale
didactice etc.);
Lecțiile se vor desfășura în corespundere cu orarul plasat pe www.studii.md,
ținându-se cont de orarul sunetelor.
ACȚIUNILE MEMBRILOR ADMINISTRAŢIEI

1.

Asigură funcționalitatea echipamentului tehnic al profesorului/ din sala de clasă
(notebook și soft, televizor/ monitor, cabluri, conexiunea la internet);

2.

Monitorizează situația epidemiologică din liceu și aplică modelul corespunzător
de organizare și de desfășurare a procesului educațional în context de pandemie
COVID-19;
Elaborează orarul activităților didactice și extracurriculare în corespundere cu
modelul corespunzător de organizare și de desfășurare a procesului educațional,
în context de pandemie COVID-19;
Coordonează, organizează și desfășoară activități de formare și mediere cu
profesorii în vederea realizării curricula la disciplină și a individualizării
soluțiilor practice (reieșind din necesitățile de formare a profesorilor);
Asigură accesul profesorilor, elevilor și părinților la conturile de pe
www.studii.md și G-Suite, în corespundere cu rolurile atribuite în cadrul acestor
platforme;
Monitorizează calitatea procesului educațional mixt prin frecventarea lecțiilor cu
prezență și a lecțiilor desfășurate online;

3.
4.
5.
6.
7.

Stabilește gradul de realizare a activităților didactice și extrașcolare în format
electronic și raportează organelor ierarhic superioare, în termenii stabiliți;

8.

Psihologul din liceu va oferi consiliere și suport psihologic, în cazuri de crize de
panică, anxietate etc., inclusive, online, copiilor, părinților și cadrelor didactice;

9.

Asigură igienizarea sistematică a tuturor spațiilor și suprafețelor de contact cu
substanțe dezinfectante pe bază de alcool.

IV.

ACŢIUNILE CADRELOR DIDACTICE:

1. Vor utiliza platforma www.studii.md pentru a introduce notele și absențele elevilor,
pentru a plasa informația despre lecție și sarcini pentru acasă (subiectul lecției la zi,
sarcinile pentru acasă, link-ul conferinței pentru elevii care învață online, materiale
didactice - prezentări PPT, video-uri proprii, link-uri spre diverse platforme

educaționale: www.youtube.com, cursuri.studii.md, educatieonline.md, didactic.ro,
examen.md, history.md, lista de literatură adăugătoare, exemple de probleme și
exerciții rezolvate etc.);
2. Vor utiliza conturile G-Suite (@liceu-eliade.md) pentru programarea conferințelor
video și generarea codurilor de acces;
3. Vor utiliza platformele Zoom.com sau Google Meet pentru desfășurarea orelor la
distanță, plasând linkul și materialele didactice pe www.studii.md cu o zi înainte;
4. Vor desfășura lecțiile online în următoarele moduri:
a.

I mod - sincron:

Desfășurăm lecția în regim online, cu elevii aflați la domiciliu, asigurând o imagine
calitativă a tablei și sunet clar pentru elevi.
b.

Al II-lea mod - asincron:

Expediem materialele didactice elevilor de acasă și convocăm cu ei o conferință la
necesitate, conform scenariului profesorului, cunoscut de elevi din timp. Materialele le
trimitem prin www.studii.md, e-mail sau classroom (ambele de pe conturile G-Suite),
asigurându-ne că toți elevii le-au primit.
c.

Al III-lea mod – mixt (sincron+asincron):

Desfășurăm lecția în regim online, cu elevii aflați la domiciliu, 10- 20 minute, timp în
care explicăm tema, după care profesorul anunță sarcinile de lucru pentru acasă și închide
conferința.
5. Profesorul poate solicita ajutorul elevilor din clasă pentru a soluționa eventualele
probleme cu imaginea sau cu sunetul;
6. În cazul când elevii părăsesc accidental conferința, sunt admiși repetat;
7. Va ține cont și de calitatea internetului la elevi;
8. Dacă elevul a fost prezent la oră, apoi s-a deconectat din conferință, lipsa poate fi
motivată de părinte, în cazuri excepționale;
9. Vor înscrie lucrările de evaluare și tipul lor (sumativă, formativă, de laborator,
practică etc.
10. Vor elabora teste cu sarcini de lucru clar formulate, cu indicații succinte, dar
suficiente pentru a permite elevilor rezolvarea lor;
11. Vor solicita, în caz de necesitate, prezența elevilor la liceu pentru realizarea evaluării,
a lucrării practice sau de laborator;
12. Vor indica timpul de început și termenul limită de prezentare a testelor on-line.
Testele sau lucrările practice și de laborator trimise după ora indicată se consideră
nule și nu se corectează;
13. Vor decide trimiterea de către elevi a altor variante după expirarea timpului indicat.
14. Vor propune sarcini de lucru pentru acasă, respectând următoarele cerințe:
 respectarea volumului sarcinilor de lucru pentru acasă, în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare;

 analizarea și explicarea sarcinilor la următoarea oră prin discuții online
(inclusiv Viber, WhatsApp), sau expedierea fișierului cu exercițiile rezolvate
prin e-mail, classroom etc;
 se acceptă formatele de fișier: Word/Excel/ppt/jpeg/jpg (fotografie) etc;
 se acceptă feedback-ul individual, prietenos și pozitiv din partea profesorului la
tema pentru acasă transmisă.
V.

ACŢIUNILE DIRIGINȚILOR DE CLASĂ:

1. Vor atenționa elevii să evite expunerea în spațiile aglomerate;
2. Vor monitoriza zilnic starea sănătății elevilor și vor raporta cazurile de probleme cu
sănătatea directorului adjunct pentru educație, dna Senic Diana (senic.diana@liceueliade.md, telefon: 069351803 - clasele de gimnaziu și liceu) sau Prisăcari Larisa
(prisacari.larisa@liceu-eliade.md, telefon: 069676706 - clasele primare) cum și pe
platforma Viber în Comunitatea Eliade;
3. Vor organiza divizarea claselor în două grupe și aduce la cunoștința părinților și
elevilor despre orarul de frecventare cu prezență fizică la liceu;
4. Vor asigura conexiunea elevilor din clasă și a părinților la platformawww.studii.md;
5. Vor asigura conexiunea elevilor la conturile G-Suite, asociate cu @liceu-eliade.md;
6. Vor asigura comunicarea eficientă și operativă cu elevii și părinții prin intermediul
grupurilor pe viber și/sau Messenger.
VI.

ACŢIUNILE ELEVILOR:

1. Toți elevii claselor V – XII accesează platforma www.studii.md cu contul personal,
nu al părinților;
2. Vor instala aplicația www.studii.md pe computatorul și/sau telefonul mobil și vor
asigura actualizarea sistematică a ei;
3. Vor respecta cerințele de lucru în timpul lecțiilor online (conferințe Google Meet,
Zoom):






Vor intra cu microfoanele închise, pe care le vor conecta DOAR la solicitarea
profesorului;
Vor conecta camera video la intrarea în conferință și vor păstra camera video
conectată pe întreaga durată a conferinței;
Se vor conecta la conferința video doar cu conturile asociate cu
nume.prenume@liceu-eliade.md;
Nu vor comunica persoanelor străine datele de conectare la platforma utilizată
pentru desfășurarea lecției;
Nu vor înregistra activitatea desfășurată în mediul online.

4. Vor îndeplini sarcinile propuse de către profesori şi le vor transmite prin mijloace
convenite de comun acord, în primul rând, prind www.studii.md nu mai târziu de
termenul stabilit de către profesor. Testele sau lucrările practice și de laborator
trimise după ora indicată se consideră nule și nu se corectează;
5. Vor participa la orele desfăşurate online, conform orarului indicat pe platforma
www.studii.md;
6. Vor respecta următoarele Reguli de comportament în timpul orelor la liceu:
 Vor fi prezenți la liceu cu 10 minute înainte de începutul primei lecții din orar;
 Vor intra în liceu prin intrarea rezervată clasei;
 Vor purta mască de protecție pe tot parcursul aflării în liceu (cu excepția
pauzelor de masă);
 Vor purta mască și în afara liceului, în cazul deplasării cu transportul public și
pe jos, prin locuri aglomerate;
 Vor respecta decizia Administrației liceului și a dirigintelui cu privire la
cabinetul de clasă desemnat și a locului în bancă atribuit.
7. Vor indica zilnic pe www.studii.md starea lor de sănătate;
8. Vor menține comunicarea cu dirigintele de clasă.
VII. ACŢIUNILE PĂRINŢILOR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vor asigura copiilor condiții pentru accesul la internet, prezența și participarea
la toate orele on-line, accesul la platforma www.studii.md;
Vor verifica dacă copilul îndeplinește sistematic sarcinile propuse de profesor,
pentru a cunoaște în orice moment reușita elevului;
Vor urmări registrul electronic, unde sunt indicate notele, dar și comentariile
profesorului la note și la sarcinile de lucru pentru acasă prin www.studii.md;
Nu vor deranja și nu vor ajuta copiii în timpul lecțiilor online;
Părinții sunt încurajați să-i trimită pe copii la scoală cu toate rechizitele
necesare, deoarece acestea nu vor putea fi împrumutate de la alți copii sau de la
profesori;
Părinții măsoară acasă temperatura copiilor. În caz dacă elevul are temperatură
ridicată, nu-l aduce la școală;
Vor colabora cu instituția de învățământ prin crearea unui mediu fizic sigur și
protector pentru copil;
Vor proteja copiii în timpul utilizării internetului și vor controla activitatea
acestora;
Vor informa copiii despre tehnicile sigure de căutare a informației pe internet și
despre procedurile de apelare a serviciilor specializate;
Vor menține comunicarea cu dirigintele de clasă;
Vor asista copiii în procesul comunicării la distanță sau vor asigura suportul
unui adult de încredere;

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vor asigura participarea copiilor la activitățile din orar și alternarea activităților
intelectuale cu cele motrice și de dezvoltare fizică, emoțională, spirituală;
Vor promova un comportament pozitiv al copilului;
Vor responsabiliza, în comun acord cu profesorii la discipline, elevii de propria
formare;
Vor apela psihologul liceului, în caz de necesitate;
Vor monitoriza realizarea sarcinilor de lucru oferite de către profesori;
Vor depune cereri pe numele directorului despre solicitările studiul exclusiv
online.

VIII. GESTIONAREA CAZURILOR SUSPECTE DE COVID-19:
1. Elevii care au simptome de îmbolnăvire la școală vor fi izolați, până la sosirea
unuia dintre părinți sau a unui adult, cu permisiunea părinților, pentru a duce
copilul acasă;
2. Copiii cu simptome de răceală, precum și frații/ surorile lor, vor sta acasă timp de
14 zile, cu excepția cazurilor în care rezultatele testului de Covid-19 sunt negative;
3. Dacă elevii sunt testați și au un rezultat pozitiv, părinții au obligația sa anunțe
dirigintele și administrația liceului imediat, inclusiv, pe www.studii.md;
4. Vor apela la ajutorul psihologului din liceu, în caz de necesitate.

