Modalitatea de desfășurare a cursurilor Școlii Populare de Arte
Octav Enigărescu, în anul școlar 2020 - 2021

Cursurile Școlii Populare de Arte “Octav Enigărescu”, din cadrul Centrului
Județean de Cultură Dâmbovița se desfășoară în regim normal, însă se impun
măsuri care sunt necesare, pentru prevenirea răspândirii virusului Covid 19, și
anume:
Experții angajați și colaboratori întocmesc un orar cu numele și prenumele
elevilor, ziua și ora la care se desfășoară cursul. Doar elevii menționați în orar vor
putea intra în instituție, în ziua și ora stabilită, pentru a-și desfășura cursurile.
La cursurile cu predare individuală (pian, orgă, vioară, acordeon, canto):
-

-

Părintele va semna o declarație, prin care este de acord ca elevul să
desfășoare orele în interiorul instituției, conform normelor în vigoare;
La intrarea în instituție, fiecare profesor este obligat să solicite
sprijinul personalului specializat al CJCD, pentru efectuarea triajului
epidemiologic ( temperatura maxima 37.3) și dezinfectarea acestora;
Cursurile se desfășoară doar între profesor și elev, fără prezența altor
persoane în sala de clasă;
Atât profesorul cât și elevul vor purta mască;
Se va păstra, atât cât permite modul de predare, distanțarea de 1.5 m;
La clasa de canto, nefiind posibilă purtarea măștii, este obligatorie
păstrarea distanței de 2 m;
Atât înainte cât și după efecturarea orelor, clasa va fi dezinfectată,
inclusiv scaunele și instrumentele muzicale;

La cursurile cu predare în grup ( pictură, teatru), se vor defășura astfel:
- Părinții vor semna o declaratie, prin care sunt de acord ca elevii să
desfășoare orele în interiorul și curtea instituției, conform normelor în
vigoare;
- La intrarea în instituție, fiecare profesor este obligat să solicite
sprijinul personalului specializat al CJCD, pentru efectuarea triajului

epidemiologic ( temperatura maxima 37.3) cât și dezinfectarea
acestora
- Cursurile se vor desfășura cu maxim 6 elevi în sala de curs, acolo
unde spațiul permite acest lucru, cu distanțare de 1,5 m și cu purtarea
măștilor, atât de către profesori cât și de către elevi;
- La cursul de teatru, nefiind posibilă purtarea mășilor, distanțarea între
elevi va fi de 2m
- Atât înainte cât și după efecturarea orelor, clasa va fi dezinfectată,
inclusiv scaunele și instrumentele muzicale;
În cazul în care se va institui stare de urgență, la nivel național/județean/local,
cursurile se vor desfășura online. Părinții, cursanții sunt informați asupra acestei
modalități de lucru, în contractul de studii, dacă condițiile de desfășurare a actului
educațional vor fi restricționate, în vederea prevenirii răspândirii virusului Covid
19 și se va proceda astfel:
- Se va realiza un program săptămânal care include activități de
învățare on-line, pentru fiecare disciplină de studiu;
- Școala Populară de Arte Octav Enigărescu va monitoriza și verifica
modul în care sunt transpuse în practică activitățile suport pentru
învățarea on-line;
- Activitatea suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de
cadrul
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