PRECIZĂRI - STAGII DE INSTRUIRE PRACTICĂ 2021
Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, organizarea și desfășurarea stagiilor
de pregătire practică se va realiza prin respectarea Ordinului Comun M.E. nr. 3235 din 4.02.2021 și
M.S. nr. 93 din 4.02.2021, art. 9 , litera 8: ”Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul
liceal tehnologic, postliceal, profesional şi profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu
respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de
stagii de pregătire practică şi prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic”.
Organizarea activităților practice în învățământul tehnic/tehnologic/profesional:
– instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor
proprii ale acestuia;
– atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menținută
distanțarea fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru;
– va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi
prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;
– vor fi organizate activități individuale, pentru a evita schimbul de materiale;
– materialele didactice vor fi curățate şi dezinfectate după utilizare;
– atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curățenia şi
dezinfecția suprafețelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după
fiecare grupă de elevi;
– se va asigura aerisirea spațiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră;
– la finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul,
materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi.
Prin urmare, planificarea stagiilor de pregătire practică trebuie să fie realizată astfel încât să
se asigure prezența fizică a elevilor la aceste activități, indiferent de scenariul epidemiologic.
Directorului unității îi revine responsabilitatea de a monitoriza și consilia modul de desfășurare
a orelor de instruire practică săptămânală, în funcție de scenariul epidemiologic în care se află
unitatea de învățământ, precum și utilizarea platformelor dedicate activității de predare-învățare–
evaluare (portofoliul cadrului didactic și al elevului, existente pe platforma Google Classroom).
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