
APROBAT 

la ședința Consiliului profesoral din 24.08.2020 

MODELUL de organizare a procesului educațional  în IP CEEF  

pentru semestrul I, anul de învățământ 2020-2021 

MODELUL 4. Hibrid (adaptat specificului IP CEEF) 

Descriere generală proces de instruire: 50% din numărul total de elevi în instituția de 

învățământ şi 50% dintre elevi online. Anul 1 și anul 3 - contact direct (grupa de elevi va fi 

divizată în două subgrupe în săli de studii în apropiere), anul 2 și anul 4 - contact online. O 

dată la 4 săptamâni se va efectua rotația. Organizarea activității educaționale se va realiza în 2 

schimburi. Lecțiile se vor începe de la ora 8.30. Între orele 7.45 - 8.30 se va efectua triajul 

(conform unui grafic vor fi stabilite intrările și ieșirile din instituţia de învățământ precum și 

intervalele de timp pentru a se evita aglomerările). 

Durata lecției - 60 min, pauze - 15  min, după lecția a 4-a, pauza - 30 min. 

Orarul sunetelor: 

Orarul sunetelor pentru semestrul I,  

anul de învățământ 2020-2021 

7.45-8.30 – Triajul epidemiologic 

Schimbul I 

1. 8:30 - 9:30 

2. 9:45 - 10:45 

3. 11:00 - 12:00 

4. 12:15 - 13:15 

 

13.15-13.45 – Pauză de dezinfectare/Triajul epidemiologic  

Schimbul II 

5. 13:45 - 14:45 

6. 15:00 - 16:00 

7. 16:15 - 17:15 

8. 17:30 - 18:30 

 

*În vigoare din 14.09.2020 



 

Descriere cazarea în cămine:  

Efectiv în odaie vor locui câte 2 elevi: 

-2 elevi din anul I și 2 elevi din anul II; 

-2 elevi din anul III și 2 elevi din anul IV. 

O dată la 4 săptamani se va efectua rotația. Astfel, elevii vor locui câte 2 în odaie și va fi 

respectată distanța dintre paturi de 1m. 

Grafic de studii sem. I, anul de învățământ 2020-2021 

An de studii Rotația procesului de instruire  

I 

(schimbul 1) 

01.09 - 25.09  contact direct 

28.09 - 23.10  contact online 

26.10 - 20.11  contact direct 

23.11 - 14.12  contact online 

II 

(schimbul 1) 

 

01.09 - 25.09  contact online 

28.09 - 23.10  contact direct 

26.10 - 20.11  contact online 

23.11 - 14.12  contact direct 

III 

(schimbul 2) 

  

01.09 - 25.09  contact direct 

28.09 - 23.10  contact online 

26.10 - 20.11  contact direct 

23.11 - 14.12  contact online 

IV 

(schimbul 2) 

 

 

01.09 - 25.09  contact online 

28.09 - 23.10  contact direct 

26.10 - 20.11  contact online 

23.11 - 14.12  contact direct 

* În perioada de contact direct vor fi abordate subiectele noi și evaluarea, iar în perioada de 

învățare la distanță – studiul individual, sarcini aplicative, dirijarea învățării, menținerea 

comunicării prin platformele disponibile. 

** Conform circularei MECC nr. 03/2-09/4615 din 26.08.2020, în perioada 01.09.2020-

11.09.2020 organizarea procesului educațional se va desfășura conform modelului 5 

”Învățara la distanță - online”, aprobat prin ordinul 843/2020. 

NB: Administrația IP CEEF își rezervă dreptul de a opera unele modificări în funcție de 

evoluția situației pandemice. 

 


