
 
Planul de activitate (din 21.10.2020) 

al IP CEITI pentru anul 2020-2021, în contextul epidemiologic COVID-19 

 

Regimul de activitate: lecțiile încep la ora 8.00 

 Activitatea se va desfășura în baza sistemului de clase  

 Instituția va active conform Modelul 6: Învățarea Mixtă (combinarea Modelului 
3: Învățarea alternativă și Modelului 5: Învățarea la distanță –online). 
 Grupele anului 1 și 2 vor activa după Modelul 3: Învățarea alternativă, prin 

împărțirea grupei în două subgrupe, activitățile educaționale pentru prima 

subgrupă se desfășoară în instituția de învățământ, iar a doua în regim 

online. După o perioadă de 2 săptămâni subgrupele se schimbă cu locul. 

 Grupele anului 3 și 4 vor activa după Modelul 5: Învățarea la distanță - 

online, vor desfășura activitățile educaționale online prin utilizarea 

formelor de comunicare sincronă și platforma Moodle. 

 Din data de 9 noiembrie 2020 elevii anilor 3 și 4 trec la Modelul 3, iar cei 

din anii 1 și 2 trec la Modelul 5 cu recazarea elevilor în cămine cu excepția 

elevilor de la programele Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor și Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor-

Operator introducere, prelucrare și validare date, care rămân după 

Modelul 3.; 

Orarul sunetelor: 

Perechea Luni Perechea Marți, miercuri, joi, vineri 
I 8.00 – 9.20 I 8.00 – 9.20 
II 9.30 – 10.50 II 9.30 – 10.50 

III 11.20 – 12.40 III 11.20 – 12.40 
Ora dirig 12.50 – 13.20 IV 12.50 – 14.10 

IV 13.30 – 14.50 V 14.20 – 15.40 
 

Accesul în instituție se va desfășura pe ușa centrală, în baza carnetelor de elevi și a 

permiselor de acces pentru angajați. Ieșirea din instituție se va face prin ușile laterale. 

 

Obligatoriu: La intrarea în instituție se va face măsurarea temperaturii de către cadrul 

medical și administratorul de serviciu. 

 

Atenție!!! În incinta instituției și pe teritoriul acesteia se vor respecta normele 

sanitare în contextul epidemiologic COVID-19: respectarea distanței și purtarea 

măștii. 

 

      
 

 


