
ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL  

ÎN CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN CONSTRUCȚII 

DIN 01.09.2021      

1. În IP CEC procesul instructiv-educativ va fi organizat în baza Modelului 3  -  Învățarea alternantă, 

conform căruia  toate grupele se divizează alfabetic în 2 subgrupe, procesul educațional fiind organizat în 

2 schimburi: I schimb se desfășoară contactul direct atât fizic (I subgrupă), cât și on-line, sincron (II 

subgrupă) și schimbul II organizat on-line sincron/asincron, după caz, când are loc explicarea momentelor 

dificile, concretizările vis-a-vis de materia predată în I schimb.  

2. Durata lecției este de 60 min în I schimb și 30 min – schimbul II. Profesorul pregătește lecția cu predare 

fizică și organizează transmiterea on-line a materialelor, utilizând o platformă de predare sincron. Aceleași 

materiale se transmit elevilor ce studiază on-line prin classroom. Astfel se studiază timp de 2 săptămâni, 

după care subgrupa II se prezină fizic în sălile de curs, iar a II subgrupă trece pe on-line. 

3. Organizarea procesului în două orare (I orar-pentru anul I-II, al II-lea pentru anul III-IV) cu diferență de 

10 min.  

 

 Anul I-II  Anul III-IV 

Schimbul I (contact direct) 

I 8 15 - 9 15 I 8 25 - 9 25 

II 9 35 - 10 35 II 9 45 - 10 45 

III 10 55 - 11 55 III 11 05 - 12 05 

IV 12 15 - 13 15 IV 12 25 - 13 25 

* Miercuri Dezvoltare personală 

12 15 - 13 00 12 25 - 13 10 

Schimbul II (on-line, sincron/asincron) 

I 14 00 -14 30 I 14 00 -14 30 

II 14 40 - 15 10 II 14 40 - 15 10 

III 15 20 – 15 50 III 15 20 – 15 50 

IV 16 00 – 16 30 IV 16 00 – 16 30 

 



 

4. Recreațiile din schimbul I sunt de 20 min, din schimbul II de 10 min. Între schimburi pauza este de 45 min 

5. Zilnic se realizează nu mai mult de 8 h de contact direct (4 perechi), cea de a V-a pereche va putea fi 

prevăzută pentru studiul individual 

6. Studiul individual se organizează on-line și se coordonează cu secția studii (pentru a fi înregistrat în 

registru). 

7. Fiecărei grupe se repartizează un auditoriu, urmând ca toate orele, cu excepția informaticii, Tehnologii 

informaționale, cultura fizică. 

8. Profesorii vor ține cursurile în conformitate cu orarul cabinetelor pe grupe(!) 

9. Așezarea elevilor în bănci se va efectua în ordine alfabetică, conform listei din registru, rămânând constantă 

până la anularea restricțiilor. Elevii nu au voie să-și schimbe locurile între ei pe toata perioada cursurilor. 

10. Profesorii obligatoriu vor purta măști și/sau viziere în timpul orelor și pe perioada aflării în instituție. 

11. Prezentul Program, modalitatea de organizare a procesului, precum și orarul sunetelor pentru cele două 

circuite școlare vor fi aduse la cunoștință elevilor de către diriginți și vor fi afișate în fiecare auditoriu 

12. Diriginții vor asigura accesul la informație al tuturor elevilor și vor mobiliza comunitatea grupei pentru 

toate procesele școlare 

13. Elevii sunt obligați să respecte cu strictețe traseele prestabilite pentru circuite interne: urcare/coborâre/ și 

alte marcaje afișate la vedere și să respecte pe holuri, în pauze distanța fizică de 1,5 m 

14. La intrarea/ieșirea în/din bloc, auditorii, în/din cămine, în curte, pe holuri și bucătării (în cămine) elevii vor 

fi obligați să poarte măști de protecție. 

15.  Cazarea în cămin se va efectua în conformitate cu recomandările stipulate în Ordinul MECC. Distanțarea 

socială în cămine va fi asigurată de alternarea celor două subgrupe de locatari, astfel încât numărul elevilor 

care studiază în același schimb nu depășește maxim “trei” persoane  

16. În cămine circuitele elevilor se vor asigura pe două scări. 

17. La intrarea în instituțuie/cămine vor fi puse la dispoziție dezinfectanți, în lavoare, inclusiv cămine, 

dozatoare cu săpun pentru spălarea cât mai frecventă a mâinilor 

18. Dezinfectanți și alte produse de igienă personală, inclusiv pentru asigurarea ordinii și curățeniei în camere, 

și le asigură fiecare elev individual. 

19. Fiecare elev este responsabil pentru asigurarea securității personale, prin purtarea măștilor (în locurile 

prestabilite), conform  recomandărilor Comisiei Naționale de Sănătate Publică. 

 

                                           ADMINISTRAȚIA  


