Modelul organizării procesului educațional
în anul de studii 2020-2021 în Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți
Tip model

Descriere
model

Condiții
sanitaroepidemiologice
minime

Puncte forte

Puncte slabe

Anul 1 divizați pe
subgrupe, (prezență
fizică). Durata lecției
45 min, pauze 15 min
(pauza între 2
schimburi 30 min)
pentru săptămâna 1-4

Prima subgrupă
în schimbul
întâi;
A doua
subgrupă în
schimbul doi.

În cămin se află
numai elevii
cazați din anul I.

Respectarea
normativelor
CSE.
Calitatea
procesului de
instruire.

Cadrele didactice
vor preda aceleași
conținuturi de 2
ori.
În perioada
predării fizice
cadrele didactice
se vor afla în
instituție de la
8.00-17.00

Aclimatizare
a elevilor
anul 1 cu
procesul de
studii în ÎPT.
Anul II, III, IV
(prezența on-line) pe
parcursul săptămânilor
1-4.
Durata lecției 80 min,
pauze 15 min.

Lecțiile se vor
desfășura prin
conectare online cu
desfășurare
sincronă.

Anul 3 divizați pe
subgrupe, (prezență
fizică). Durata lecției
45 min, pauze 15 min
(pauza între 2
schimburi 30 min)
pentru săptămâna 5-6.

Prima subgrupă
în schimbul
întâi;
A doua
subgrupă în
schimbul doi.

Anul I, II, IV
(prezența on-line) pe
parcursul săptămânilor
5-6.
Durata lecției 80 min,
pauze 15 min.

Lecțiile se vor
desfășura prin
conectare online cu
desfășurare
sincronă.

Cadrele didactice
care vor preda la
elevii anului vor
putea preda la anul
2, 3, 4 conectânduse on-line printrun orar special
adaptat.
În cămin se află
numai elevii
cazați al anului
III.

Respectarea
normativelor
CSE.
Calitatea
procesului de
instruire.

Cadrele didactice
vor preda aceleași
conținuturi de 2
ori.
În perioada
predării fizice
cadrele didactice
se vor afla în
instituție de la
8.00-17.00
Cadrele didactice
care vor preda la
elevii anului vor
putea preda la anul
I conectându-se
on-line printr-un
orar special
adaptat.
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Anul II și IV divizați
pe subgrupe,
lucrează în două
schimburi (prezență
fizică). Durata lecției
45 min, pauze 15 min
(pauza între 2
schimburi 30 min)
pentru săptămâna 7-8.

Prima subgrupă
în schimbul
întâi;
A doua
subgrupă în
schimbul doi.

Anul I, III, (prezența
on-line) pe parcursul
săptămânilor 7-8.
Durata lecției 80 min,
pauze 15 min.

Lecțiile se vor
desfășura prin
conectare online cu
desfășurare
sincronă.

Anul I și III divizați
pe subgrupe,
lucrează în două
schimburi (prezență
fizică). Durata lecției
45 min, pauze 15 min
(pauza între 2
schimburi 30 min)
pentru săptămâna 9-10.

Prima subgrupă
în schimbul
întâi;
A doua
subgrupă în
schimbul doi.

Anul II, IV, (prezența
on-line) pe parcursul
săptămânilor 9-10.
Durata lecției 80 min,
pauze 15 min.

Lecțiile se vor
desfășura prin
conectare online cu
desfășurare
sincronă.

Anul III și IV divizați
pe subgrupe,
lucrează în două
schimburi (prezență
fizică). Durata lecției
45 min, pauze 15 min
(pauza între 2
schimburi 30 min)
pentru săptămâna 1112.

Prima subgrupă
în schimbul
întâi;
A doua
subgrupă în
schimbul doi.

În cămin se află
numai elevii
cazați al anului
Ii și anul IV.

Respectarea
normativelor
CSE.
Calitatea
procesului de
instruire.

Cadrele didactice
vor preda aceleași
conținuturi de 2
ori.
În perioada
predării fizice
cadrele didactice
se vor afla în
instituție de la
8.00-17.00
Cadrele didactice
care vor preda la
elevii anului vor
putea preda la anul
1 conectându-se
on-line printr-un
orar special
adaptat.

În cămin se află
numai elevii
cazați al anului
Ii și anul IV.

Respectarea
normativelor
CSE.
Calitatea
procesului de
instruire.

Cadrele didactice
vor preda aceleași
conținuturi de 2
ori.
În perioada
predării fizice
cadrele didactice
se vor afla în
instituție de la
8.00-17.00
Cadrele didactice
care vor preda la
elevii anului vor
putea preda la anul
1 conectându-se
on-line printr-un
orar special
adaptat.

În cămin se află
numai elevii
cazați al anului
III și anul IV.

Respectarea
normativelor
CSE.
Calitatea
procesului de
instruire.

Cadrele didactice
vor preda aceleași
conținuturi de 2
ori.
În perioada
predării fizice
cadrele didactice
se vor afla în
instituție de la
8.00-17.00
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Anul I, II, (prezența
on-line) pe parcursul
săptămânilor 11-12.
Durata lecției 80 min,
pauze 15 min.

Lecțiile se vor
desfășura prin
conectare online cu
desfășurare
sincronă.

Anul IV divizați pe
subgrupe, lucrează
în două schimburi
(prezență fizică).
Durata lecției 45 min,
pauze 15 min (pauza
între 2 schimburi 30
min) pentru săptămâna
13-14.

Prima subgrupă
în schimbul
întâi;
A doua
subgrupă în
schimbul doi.

Anul I, II, III
(prezența on-line) pe
parcursul săptămânilor
13-14.
Durata lecției 80 min,
pauze 15 min.

Lecțiile se vor
desfășura prin
conectare online cu
desfășurare
sincronă.

Cadrele didactice
care vor preda la
elevii anului vor
putea preda la anul
1 conectându-se
on-line printr-un
orar special
adaptat.
În cămin se află
numai elevii
cazați al anului
IV.

Respectarea
normativelor
CSE.
Calitatea
procesului de
instruire.

Cadrele didactice
vor preda aceleași
conținuturi de 2
ori.
În perioada
predării fizice
cadrele didactice
se vor afla în
instituție de la
8.00-17.00
Cadrele didactice
care vor preda la
elevii anului
I,II,III vor putea
preda la anul
conectându-se online printr-un orar
special adaptat.

Săptămâna 15 – se vor prezenta conform graficului, câte o zi, grupa academică (divizată în
subgrupe), conform anilor de învățământ.
Propuneri stagii de practică pentru începutul anului de studii 2020-2021
1. TAC 417 – Practica tehnologică – 5 săptămâni - 01.09.2020- 05.10.2020
(la întreprindere)
2. TFB 417 – Practica ce precede probele de absolvire (1 modul) – 4 săptămâni –
01.09.2020-25.09.2020 (la întreprindere)
3. SAB 417 - Practica ce precede probele de absolvire (1 modul) – 4 săptămâni –
01.09.2020-25.09.2020 (la întreprindere)
Director

Alexandru Beleacov

Ex.: Ala Lupu
023170300
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