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Baza materială
Dotări:
● 18 săli de clasă;
● 5 cabinete terapeutice;
● 7 table interactive;
● 2 monitoare interactive;
● calculator în fiecare spațiu educațional;
● internet WI FI;
● spații exterioare amenajate: 3 spațiu de relaxare și loisir, spațiu de joacă.
teren de sport.
Dotări suplimentare:
● dispensere dezinfectant;
● panouri cu ultraviolete pentru dezinfecție la intrare și ieșire;
● coșuri pentru colectare măști de protecție și mănuși;
● camere web și microfoane pentru transmitere on-line;
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Număr elevi ciclu primar: 46 elevi
12 elevi participă la cursurile on line
- 34 elevi participanți la activități la distanță prin pachete educaționale
Număr elevi ciclu gimnazial :85 elevi din care gimnaziu 69 si gimnaziu superior
16
- 34 elevi participă la cursurile on line
- 51 elevi participanți la activități la distanță prin pachete educaționale
-

Resursa umana
Personal didactic – 54
Din care preponderent telemunca 32
Activități în sediul școlii -22
Personal didactic auxiliar- 4 își desfășoară activitatea la sediul școlii
Personal nedidactic -8 își desfășoară activitatea la sediul școlii
Resurse materiale existente la nivelul școlii care sunt necesare pentru
desfășurarea activitățile online:
●

7 table interactive;
● 2 monitoare interactive;
● calculator în fiecare spațiu educațional;
● conexiune internet WI FI la nivelul fiecărei clase
La nivelul școlii funcționează o platformă de învățământ on-line prin
intermediul căreia elevii beneficiază de cursuri și activități terapeutice care se
pot desfășura online.
Pentru elevii care nu dispun de echipamente cu ajutorul cărora să poată
participa activ la activitățile educaționale online se concep și se pregătesc
pachete educaționale la nivelul fiecărei clase săptămânal, pachete educaționale
necesare pentru învățământul la distanță.Aceste pachete educaționale care ajung
la domiciliul elevilor prin
- stabilirea unor zile saptamânal în care microbuzul școlar transmite pachetele
educaționale pe zonele ăn care au domiciliul elevii care
- expediere prin poștă acolo unde există un singur copil în localitate sau este
dificil accesul microbuzului școlar;
- Implicarea personalului nedidactic și didactic auxiliar în distribuirea
pachetelor educaționale către elevi astfel încât acestea să ajungă în timp util
la elevi.
Activități de susținere socio-emoțională a elevilor care continuă
școlarizarea online sau beneficiază de pachete educațională

-

Implicarea elevilor in activități educative online , crearea de expoziții
online cu produsele activităților lor;

-

Activități de consiliere telefonică individuală;

-

Activități de consiliere video împreună cu părinții;

-

Desfășurarea de activități de consiliere psihologică în parteneriate cu
consilieri școlari ai CJRAE șă/sau implicarea profesorilor psihopedagogi în
activitățile desfășurate în cadrul orelor de dirigenție;
Participarea online a elevilor la activități nonformale (vizionare de filme,
concerte, vizite virtuale la muzee, gradini zoologice);
Activități educațional-terapeutice online pe platforme educaționale în
cadrul parteneriatelor inter-clase sau cu participarea voluntarilor din
municipiul Pașcani.

-

Pentru realizarea unei bune colaborări școală-elev-familie se impune
realizarea de ședințe cu părinții lunar sau ori de câte ori situația o impune
astfel încât să existe o comunicare eficientă și pentru a avea în permanență
cunoștință despre problemele tehnice pe care familia le întâmpină pe
parcursul desfășurării cursurilor online, a problemelor de natură socioafectivă pe care elevii le pot prezenta din lipsa socializării cu colegii și
cadrele didactice.

Pentru activitatea cadrelor didactice se vor realiza:
-

ședințe ale Consiliului Profesoral online săptămânal;

-

întâlniri în cadrului grupului de lucru pe proiecte, pentru derularea în bune
condiții a proiectelor actuale și inițierea de noi proiecte ;
întâlnire online a profesorilor în cadrul comisiilor de lucru existente la
nivelul școlii
inițierea unui program de consiliere telefonică

-

Pentru familiile aflate în dificultate se va realiza:
-analiza situațiilor problematice, a situațiilor de risc , a familiilor cu
probleme de natura familială și socială care să constituie factor de risc pentru
evoluția din punct de vedere educațional;

- s-au distribuit către familiile care nu aveau niciun echipament pentru
activitățile online, familiile care au câte doi sau mai mulți copii înscriși în
școală 10 calculatoare cu ajutorul cărora elevii pot participa la cursuri;
-cadrele didactice care nu dispun de niciun echipament pentru desfășurarea
cursurilor online pot solicita în contract de comodat echipamente din
laboratorul IT al școlii.
Pentru o bună și corectă informare site-ul, pagina de Facebook a școlii va fi
actualizată în permanentă iar acolo cadrele didactice, părinții și elevii vor
găsi informații cu privire la activitățile, proiectele, exemplele de bune
practici. De asemenea vor fi postate formularele de care cadrele didactice au
nevoie în activitățile lor precum și formularele tip de care părinții au nevoie
în relația cu alte instituții sau în relația cu școala.
Proiectarea didactică, proiectarea anuală, evaluarea și resursele educaționale
se vor regăsi în format electronic pe google drive, edus.ro.

-

Fișele de post ale personalului a fost reactualizate și adaptate la lucrul online
. De asemenea contractele de muncă au anexate acte adiționale pentru
telemuncă acolo unde este cazul.
Personalul didactic și didactic auxiliar au responsabilitate de suport în
demersurile adaptative la lucrul online.

Director,
Cătălin Constantin Condrea

