
Profesorii diriginți au următoarele atribuții: 

 instruiesc, în prima zi de școală și ori de câte ori se impune acest lucru, elevii în vederea 

respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS CoV-2. 

 desfășoară ore de dirigenție cu tematică specifică prevenirii apariției cazurilor de  

îmbolnăviri, a activităților de Educație pentru sănătate și a unor activități extracurriculare, 

cu teme care să formeze deprinderi de viață sănătoasă, (cu accent pe cunoașterea și 

respectarea regulilor igienico-sanitare). 

 oferă suport și consiliere elevilor clasei/ părinților acestora; 

 mențin comunicarea cu părinții/ reprezentanții legali ai elevilor, organizând ședințe/ 

întâlniri online de câte ori este necesar; 

 informează elevii și părinții acestora despre modalitatea de organizare a activității didactice 

prin intermediul tehnologiei și al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la 

drepturile și obligațiile pe care le au; 

 coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea 

asigurării continuității participării preșcolari/elevilor la activitatea de învățare prin 

intermediul tehnologiei și al internetului; 

 participă la stabilirea platformelor, a aplicațiilor și a resurselor educaționale deschise care 

se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată; 

 transmit elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul 

unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării prin 

intermediul tehnologiei și al internetului; 

 colaborează cu profesorii pe discipline școlare în vederea asigurării participării elevilor în 

procesul educațional la distanță; 

 completează baza de date cu numerele de telefon/ adresele de email ale părinților elevilor; 

 informează elevii cu privire la traseele de circulație pe coridoare/ în curte/ în interiorul 

clasei și a modului de organizare în sala de clasă; 

 anunță cadrul medical școlar sau reponsabilul desemnat de conducerea școlii în cazul în 

care elevii prezintă în  timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (tuse, febră, 

problem respiratorii) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărăsturi, diaree, mialgii, 

stare general modificată) însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vedrea aplicării 

protocolului de izolare; 

 intervin în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității didactice 

în care sunt implicați preșcolarii/elevii grupei/clasei. 

 


