Un nou ÎNCEPUT...
2021-2022

Gânduri la început de drum...


Ce bun ai fost cu mine, Doamne,
Lasându-mă copil mereu,
Să pot veni atâtea toamne
La școală, făr să-mi fie greu…


Să simt mereu doar bucuria
De-a mă juca, de a cânta,
Cu ei să-mpart copilăria,
Poveștile și viața mea…


Ce bun ai fost Doamne cu mine,
Când să fiu dascăl mi-ai menit!
N-ai fi putut s-alegi mai bine!
Nu știu de mi s-a cuvenit…

Cele mai noi teorii vorbesc azi de așa numita ”grassroots
reform”, reforma la firul ierbii și schimbarea în educație
care se petrece cu adevărat în sala de clasă. Simion
Mehedinți spunea cam același lucru acum o sută de ani:
”Nu legea, nu cartea, regulamentul, revizorul, inspectorul ori
ministrul fac şcoala. Ci o faci zilnic, tu, cel care te sui la
catedră. De felul cum te-ai gândit (sau nu te-ai gândit) la
lecţie, de chipul cum priveşti (ori nu priveşti) pe copii, de
metoda cu care explici (sau nu explici) lecţiile. De fiecare
cuvânt, de fiecare gest al tău atârnă soarta viitoare a
învățământului. Dacă tu eşti dascăl adevărat, poate întregul
univers să fie hâd şi şubred ca o şandrama veche, tu, în
sfera şcolii tale eşti izvor de lumină, de frumuseţe şi
armonie, fiindcă tu eşti pentru copil centrul universului.”

Date statistice


Nr. cadre didactice la nivelul disciplinei: 549 învățători



Profesori metodiști: 33



Membri în Consiliul Consultativ: 15



Responsabili de cerc pedagogic: 12



Inspecții de definitivat realizate: 21



Rezultate examen de definitivat -sesiunea 2021:
21 candidați înscriși, din care 8 promovați, astfel:

❖

2 candidați promovați (proba scrisă-învățători),

❖

6 candidați promovați (proba scrisă-educatoare);



Inspecții de specialitate gradul didactic II:

➢

IC1- 8, IC2- 10, IS- 6



Inspecții de specialitate gradul didactic I:

➢

IC1- 5, IC2- 5, IS- 8

➢

Inspecții curente grad I și grad II- neefectuate în anul școlar 20192020, efectuate în septembrie-noiembrie 2020: 25 de inspecții

Date statistice
❖

Inspecție de specialitate la nivelul disciplinei în cadrul
inspecției
generale-semestrul
al
II-lea,
an
școlar
2020-2021:

Liceul Tehnologic“Nicolae Stoica de Hațeg” Mehadia –

7 cadre didactice
Liceul “Hercules” Băile Herculane- 7 cadre didactice
❖

Rezultate concurs titularizare 2021:

63 de candidați, 39 prezenți- 7 candidați cu note peste 7, 21 de
candidați cu note între 5-7, 11 candidați cu note sub 5
❖

Rezultate concurs/testare județeană 2021:

13 candidați calificați- 11 prezenți, toți cu note peste 5

5 candidați fără studii corespunzătoare postului, note peste 5

Date statistice
Organizarea cercurilor pedagogice la nivelul disciplinei:
Aspecte pozitive:
- 24 de unități de învățământ organizatoare;
-

tematică de interes, de actualitate;

-

rezultate obținute (resurse educaționale, parteneriate, schimburi de experiență);

-

implicarea unui număr mare de cadre didactice în organizarea cercurilor pedagogice;

Aspecte de îmbunătățit:
-

Rigurozitate mai mare în selectarea materialelor prezentate, în unele cazuri;

-

Exemplele de bună practică să fie ancorate cu mai multă atenție în tematica cercului;

-

Implicare în aspectele organizatorice, în mod special în cazul în care unitățile organizatoare
sunt școli mici, din mediul rural;

Derularea de opționale avizate de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin
-

42 de discipline opționale avizate

Participare la cursuri de formare: un număr mare de cadre didactice
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Caraș-Severin: gamă variată de cursuri de formare
Învățătorii care coordonează clasa pregătitoare –trebuie să parcurgă obligatoriu cursul de abilitare
curriculară. (tradițional și alternativa educațională Step by Step)
Învățătorii care predau în alternativa educațională Step by Step trebuie să parcurgă modulul
corespunzător clasei la care predau, chiar dacă au cursul de inițiere.

Legislație în vigoare-I
❖

Legea Educației nr. 1/2011 cu modificările și completările
ulterioare- Legea 185/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 1/2011)

❖

ORDIN M.E. nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar

❖

ORDIN nr. 4742/2016 privind aprobarea Statutului elevului

Legislație în vigoare
O.M.E. nr. 3243/2021 privind structura anului școlar 2021 – 2022Potrivit acestui document, anul școlar 2021 - 2022 începe la data de
1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre
(34 de săptămâni), după cum urmează:
 Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul
13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.
 Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul
10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022
❖

Programul ,,Școala Altfel’’, se va derula în perioada 8 - 14 aprilie, interval în care
se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.
Se va avea în vedere:


stabilirea, prin consultarea elevilor / părinților, a unor activități adecvate intereselor și
nevoilor reale ale copiilor;



conectarea activităţilor din ”Şcoala Altfel” la demersurile didactice din școală;



alegerea unor activități care nu implică un efort financiar din partea părinților și care
nu suprasolicită elevii.

Legislație în vigoare


Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

•

25 - 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ
preșcolar și primar;

•

23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022: vacanța de
iarnă;

•

15 aprilie 2022 - 1 mai 2022: vacanța de primăvară;

•

11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la
care vor începe cursurile anului școlar 2022 –
2023, vacanța de vară.

Legislație în vigoare
❖

ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013 privind aprobarea
planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a
Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ
pentru învățământul primar

❖

Ordinul 3418/2013 privind aprobarea programelor pentru clasa
pregătitoare/ I/ a II-a

❖

Ordinul 5003/5001/5004/2014- aprobarea programelor pentru
clasele a III-a și a IV-a

❖

Consultarea programelor în elaborarea proiectării didactice, în
conceperea fișelor de lucru și a temelor pentru acasă!!!

❖

Manualul școlar este un auxiliar, proiectarea didactică are la
bază programele școlare;

PRECIZĂRI IMPORTANTE
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
CLASA PREGĂTITOARE, CLASA I, CLASA A II-A- RUBRICĂ UNICĂ ÎN CATALOG

MATEMATICĂ-CLASA A III-A ȘI A IV-A-RUBRICĂ UNICĂ ÎN CATALOG
ȘTIINȚE ALE NATURII-CLASA A III-A ȘI A IV-A-RUBRICĂ UNICĂ ÎN
CATALOG
DEZVOLTARE PERSONALĂ-nu se pun calificative
CLASA PREGĂTITOARE- 2 ORE
CLASA I- 1 ORĂ
CLASA A II-A- 1 ORĂ
OPȚIONALUL- rubrică separată
-

se trece denumirea completă în catalog/ carnet de elev/registru matricol

-

Se acordă calificative

-

excepție- educație pentru sănătate- nu se acordă calificative

SCHEMA ORARĂ se întocmește în baza planului cadru în vigoare;
Orarul clasei trebuie să respecte schema orară.
Nu sunt recomandate intercalări orare succesive,
cu orele ținute de profesori la disciplinele religie, educație fizică,
limbile străine, la începutul programului, la final, precum și

în mijlocul acestuia, atât în învățământul tradițional,
cât și în alternativa educațională;
Prezența învățătorului pe toată perioada programului școlar este esențială, pentru
asigurarea securității elevilor.
Orarul în învățământul simultan trebuie să respecte specificul disciplinelor, precum
și curba de efort;

Legislație în vigoare-II
❖

Ordinul 5196/03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

❖

Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din
unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi
recreerea copiilor şi Tinerilor, cu modificările și completările
uletrioare, respectiv Ordinul 1885/ 16 septembrie 2021

1. Aspecte vizate Ordinul 5196/03.09.2021
Scenariul 1

Scenariul 2

Participarea zilnică cu prezenţă fizică a
Incidenţa cumulată în ultimele 14
tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi
zile a cazurilor din localitate mai
elevilor în unităţile de învăţământ, cu
mică sau egală cu 6/1.000 de
respectarea şi aplicarea tuturor normelor
locuitori
de protecţie
a) Participarea zilnică cu prezenţă fizică în unităţile deIncidenţa cumulată în ultimele 14
învăţământ a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi azile a cazurilor din localitate este
elevilor din învăţământul special, cu respectarea şi aplicarea
mai mare de 6/1.000 de locuitori
tuturor normelor de protecţie
b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor elevilor, cupână
la instituirea stării de
excepţia celor din învăţământul special
carantină la nivelul localităţii

(4) La nivelul localităţilor unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activităţile care
impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ. În această
situaţie, activitatea didactică pentru preşcolari şi elevi se desfăşoară exclusiv online, cu excepţia activităţilor
de terapie pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special şi special integrat, care se
desfăşoară cu prezenţă fizică în unitatea de învăţământ. Activităţile de terapie pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale sunt permise indiferent de scenariul în care se află localitatea sau unitatea de
învăţământ, inclusiv în carantină.

(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezenţă fizică, în unităţile de învăţământ, dacă la nivelul
localităţii nu este o incidenţă a ratei de infectare mai mare de 6/1.000 de locuitori.
(9) Este permisă desfăşurarea orelor de educaţie fizică în săli de sport/spaţii interioare, fără obligativitatea
purtării măştii de protecţie, în condiţiile în care rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
localitate este mai mică de 2/1.000 de locuitori. La o rată de incidenţă mai mare de 2/1.000 de locuitori,
orele de educaţie fizică se pot desfăşura doar în spaţii deschise, fără obligativitatea purtării măştii de
protecţie. Prin excepţie, preşcolarii nu au obligaţia purtării măştii de protecţie în timpul orelor de educaţie
fizică, indiferent de rata de infectare.

Aspecte vizate Ordinul 5196/03.09.2021
Articolul 5
(1) Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei
diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I,
boli inflamatorii, boli imune/ autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament
imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu
acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.

(3) Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu
imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor,
imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiţi de prezenţa
fizică în şcoală, chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă.
(4) Pentru preşcolarii/elevii menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3),
conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii
pentru asigurarea procesului educaţional, inclusiv online.

(1) Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe se dispune,
la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 14 zile la apariţia
unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învăţământ
antepreşcolar/preşcolar sau clasă de învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.
(4) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezenţă fizică începând cu a 8-a zi de la data
confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează şi rezultatul este negativ.
(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical
din unitatea de învăţământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB.
Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii care nu se prezintă
la testare reiau cursurile cu prezenţă fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.

2. Măsuri de organizare a spaţiilor, a accesului în unităţile de învăţământ
preuniversitar/conexe şi a programului şcolar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARSCoV-2
Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice:
sala

de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de
minimum 1 metru între elevi. Dacă configuraţia sălii de clasă (suprafaţă, mobilier etc.)
nu permite distanţarea fizică de minimum 1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel
încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi;
 este interzis schimbul de obiecte personale;
va

fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea
ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10
minute şi la finalul zilei, precum şi păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este
posibil;
elevii

şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în
permanenţă în interior; se recomandă ferm purtarea măştii de uz medical însă se
admit măşti de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii; sunt
interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măştile, cu excepţia vizierelor care sunt
permise doar pentru cadrele didactice din învăţământul special;
Organizarea accesului în unitatea de învăţământ:
 accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unităţii de învăţământ (părinţi, alţi
însoţitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea
conducerii unităţii de învăţământ. Părinţii/Însoţitorii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi
dizabilităţi au acces în unitatea de învăţământ, cu respectarea normelor de protecţie sanitară necesare.

3. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile
pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi Tinerilor,
cu modificările și completările uletrioare, respectiv Ordinul 1885/ 16 septembrie 2021


(4) În cazul în care masa se asigură în regim de catering, atât firma furnizoare,
cât și firma care aprovizionează unitatea pentru ocrotirea, educarea, odihna și
recreerea copiilor și tinerilor trebuie să dețină autorizație pentru activități de
catering și/sau transport alimente, conform prevederilor legale în vigoare.



Firma furnizoare trebuie să respecte următoarele condiții:

a) meniul săptămânal va fi stabilit în colaborare cu conducerea unităților pentru
ocrotirea, educarea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, va fi avizat de medicul
acestor unități și afișat la loc vizibil, cu gramajul/porție, precum și cu lista de
alergeni prezenți în alimentele furnizate;
b) porțiile vor fi individualizate fie la locul de producție a hranei și transportate în
recipienți reciclabili, de unică folosință, fie la locul de servire, caz în care vor fi
transportate în recipienți voluminoși, cu închidere etanșă;


(7) Servirea meselor în unitățile pentru ocrotirea, educarea, odihna și recreerea
copiilor și tinerilor poate fi realizată în sala de clasă sau într-un alt spațiu
amenajat, cu respectarea normelor de igienă.

Repere metodologice-III
❖

Ghidul
metodologic pentru învățământul primar, an școlar
2020-2021

❖

Adaptarea alternativei educaționale Step by Step în condiții
de criză sanitară, an școlar 2020-2021

❖

Metodologia
–Cadru
privind
desfășurarea
activităților
didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum
și prelucrarea datelor cu caracter personal- O.M.E.C. Nr.
5545/10.09.2020, completată de adresa M.E.C. Nr. 36
347/26.10.2020-Referitor la Recomandări privind organizarea
activității didactice online în condiții de securitate

❖

Nota M.E.C.Nr.10335/09.10.2020-Referitor la modalitatea
de consemnare a activității didactice- Condică de prezență/
Fișă de prezență

❖

Ordinul nr. 3.062/ 2012 privind aprobarea metodologiei de
organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim
simultan

❖

Ordin 5983/ 2016 privind temele pentru acasă

Legea Educației nr. 1/2011 cu modificările și completările
ulterioare- Legea 185/2020 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 1/2011)


La articolul 63 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și
vor avea următorul cuprins:

c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar
nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;


La articolul 63, alineatele (3) și (31) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

(3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot
funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi,
după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea
consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei
justificări din partea consiliului de administrație al unității de
învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).


31) Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică
Ministerului Educației și Cercetării și autorităților locale pentru
asigurarea finanțării. Clasele în funcțiune la data intrării în
vigoare a prezentei legi rămân cu același număr de elevi până la
finalizarea ciclului de învățământ."

ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar


Art. 2 (7) Educatoarele/Învăţătorii/Institutorii/Profesorii
pentru învăţământul preşcolar/primar/Profesorii diriginţi au
obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar elevilor
şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii de învăţământ.



ART. 9

(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare faţă în
faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.
(4) c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a hotărârii comitetului
judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
(CJSU/CNSU), după caz.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi
alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri specifice în
vederea continuării procesului educaţional.
(7) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor în
unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul Educaţiei elaborează şi
aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul
tehnologiei şi al internetului.

ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar



Art. 11

(3) În localităţile în care există cerere pentru forma de învăţământ în limba
maternă a unei minorităţi naţionale, formaţiunile de studiu pot
funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(8) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte
situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, durata orelor de
curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a
directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.


Art. 72

(1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea
pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de
învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 71 alin. (2) lit. b) şi e)
sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor sau ai
reprezentanţilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor,
respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi,
acolo unde există.

ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar



Art. 87 (7) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de
învăţământ, pentru a acorda asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar,
în perioada în care sunt suspendate cursurile şcolare, precum şi elevilor care nu pot
frecventa temporar cursurile, din motive medicale.



Art. 90 (2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul
acumulează absenţe ca urmare a unor probleme medicale sau se observă manifestări de
oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii sau reprezentanţii legali pot depune la
unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul
şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată
a părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în
clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul.



(3) În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile de învăţământ vor
consilia părinţii sau reprezentanţii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul
educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în
situaţia în care evaluarea nivelului dezvoltării atestă necesitatea reînscrierii în clasa
anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras.



Art. 99 (6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din
localitate, precum şi activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta
unităţii de învăţământ se derulează conform prevederilor prezentului regulament şi,
după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau reprezentantului legal al
copilului/elevului, exprimat la începutul anului şcolar.
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Art. 102 (2) La sfârşitul clasei pregătitoare şi al clasei I elevii nu pot fi lăsaţi
repetenţi. Elevii care, pe parcursul anului şcolar, au manifestat dificultăţi de
învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice,
socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării
capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, rămân în colectivele în care au
învăţat şi intră, pe parcursul anului şcolar următor, într-un program de
remediere/recuperare şcolară, realizat de un învăţător/institutor/profesor
pentru învăţământul primar împreună cu un specialist de la centrul judeţean de
resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională.

ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea
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Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică a fost
eliminată din Regulament.

Au rămas doar 5 comisii permanente, iar acestea sunt:


Comisia pentru curriculum;



Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;



Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;



Comisia pentru controlul managerial intern;



Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar


“Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare
profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul
diriginte/ învățător astfel:



a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;



b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul cadru nu
este prevăzută ora de consiliere și orientare. În această
situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi,
un interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport
educational, consiliere și orientare profesională, care va fi
adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre
didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se
realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar
ora respectivă se consemnează în condica de prezență”,
prevede Ordinul 5447/2020.



Se recomandă ca la aceste ore să participe și consilierul
școlar.
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Ședințele cu părinții rămân cu o periodicitate lunară, în
noul Regulament, dar acestea pot avea loc și online în
situații de calamitate sau pandemie.



În
plus,
la
întâlnirile
individuale
ale
dirigintelui/învățătorului cu părinții poate participa și
elevul: “întâlnirea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali
poate fi și individuală în cadrul uneia sau mai multe
consultații săptămânale în conformitate cu o programare
stabilită în prealabil, iar la această întâlnire, la solicitarea
părintelui sau a dirigintelui, poate participa și elevul”

Durata cursurilor



(4) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele
I şi a II-a nu vor începe înainte de ora 8,00 şi nu se vor
termina mai târziu de ora 14,00.



(5) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de
minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză
de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa
pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţareevaluare acoperă 30 - 35 de minute, restul de timp fiind
destinat activităţilor liber-alese, recreative.



(6) În situaţiile în care clasele din învăţământul primar
funcţionează împreună cu alte clase din nivelurile superioare
de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în
ultimele cinci minute se organizează activităţi de tip recreativ.

Stabilirea calificativului


Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în
catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă;



Art. 110



(1) La clasele I - IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină
de studiu.



(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se
stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în
timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a
materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate
opta pentru unul dintre cele două calificative.



Calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul dintre calificativele
semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

a)

progresul sau regresul elevului; (se întocmește fișa de progres pentru fiecare
elev/disciplină)

b)

raportul efort-performanţă realizată;

c)

creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului; d) realizarea unor sarcini din
programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic şi
care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.



Amânarea elevilor

Art. 117 Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora
nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe
discipline de studiu/module.


Înscrierea după întoarcerea

din străinătate în România
În situația în care se solicită continuarea studiilor şi înscrierea în
sistemul românesc, fără a prezenta documente care să ateste
studiile efectuate - se aplică prevederile ROFUIP - art. 125

ORDIN nr. 4742/2016 privind aprobarea
Statutului elevului


dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul
întregului semestru;



dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15
zilelucrătoare;



dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;



Art. 9 a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită,
oral, cadruluididactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a
părintelui, tutorelui saususţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la
comunicare.



b) În situaţiaîn care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare,elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în
scris, conducerii unităţii deînvăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate
solicitare evaluarea probelor orale saupractice.



c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre
didactice despecialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la
clasa respectivă şi carereevaluează lucrarea scrisă.



d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este
nota rezultată înurma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este
stabilit, prin consens, de cătrecele două cadre didactice.



f) În cazula cceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma
evaluării iniţiale.Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică
schimbarea prin semnătură şiaplică ştampila unităţii de învăţământ.



g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei -definitivă.

SUGESTII METODOLOGICE


abordarea intra-, inter-, pluridisciplinară a învățării;



valorificarea experienţei de viaţă a elevilor în procesul de învăţare, achiziţiilor
dobândite de elevi în familie, în diverse activităţi nonformale;



crearea unor situaţii de învăţare care încurajează interacţiunea cadru didactic –
elev, elev – elev, elev – cadru didactic;



menţinerea interesului elevilor pentru activitatea de învăţare prin introducerea
în lecţii a unui material didactic atractiv și relevant pentru învățare;



utilizarea manualelor digitale;



utilizarea experimentului în lecțiile de Științe ale naturii, în favoarea observării
experimentelor prezentate în manualele digitale;



continuarea utilizării instrumentelor digitale, formarea competențelordigitale și
integrarea eficientă în procesul de predare- învățare-evaluare;

SUGESTII METODOLOGICE


lecțiile de AVAP vor fi lecții integrate la nivel intradisciplinar, folosind tehnici îmbinate ori de câte ori este
posibil, din domenii diferite: pictură, desen, modelaj etc.



lecțiile de MM vor fi lecții integrate (muzică + mișcare)



lecțiile de MEM vor fi lecții integrate ( matematică + explorarea mediului)



produsele obținute în lecțiile de AVAP vor stimula/ încuraja creativitatea copiilor;



realizarea proiectelor acasă (părți din proiect se pot face acasă numai dacă elevii auachiziții corespunzătoare;



proiectele se fac la școală, nu într-o lecție, ci pe parcursul unității de învățare;



atenție acordată riscului de pierdere a interesului elevului față de învățare (din cauzacantității, dificultății sau
monotoniei temelor etc.);



atenție acordată oboselii fizice și emoționale;



atenție acordată timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive,artistice, gospodărești,
lectură etc.);



orientarea elevilor în aplicarea diferitelor tehnici de învățare;



orientarea elevilor spre relația efort / concentrare – reușită;



centrarea demersului spre învățare, încurajarea curiozității;



susținerea elevilor prin comentarii pozitive; încurajarea constantă a elevilor;



favorizarea formării competențelor, NU achiziția de cunoștințe;



alternarea activităților ca grad de dificultate;



oferirea unui model de entuziasm de către cadrele didactice;

MEDIUL ȘCOLAR



dispunerea adecvată a mobilierului (corespunzătorformei de organizare a activităţii, a
tipului de sarcină);



amenajarea în sala de clasă a unui spaţiu pentru lectură,a minibibliotecilor utilizate
pentru popularizare de carteşi pentru facilitarea lecturii;



amenajarea centrelor de interes în spațiile destinateclasei pregătitoare;



implicarea cadrelor didactice în asigurarea unui climateducaţional



prietenos,



a unui afişaj adecvat nivelului devârstă al elevilor, care să se adapteze evoluției învățării;



calitatea relaţiei stabilite cu elevii – climatul educaţional;



expunerea în sala de clasă a unor materiale permanentecare sunt vizualizate de către
elevi și susțin învățarea;

Evaluarea elevilor


testarea inițială se desfășoară la începutul semestrului întâi, fiind precedată de două
săptămâni de recapitulare;



evaluările inițiale devin reper pentru adaptarea procesului de învățare
laparticularitățile beneficiarului direct;



se vor analiza rezultatele și se vor identifica problemele tipice și modulde acțiune
didactică necesar pentru a fi aplicat în noul an școlar;



se vor întocmi rapoartele de progres școlar;



la clasa pregătitoare se va iniția observarea sistematică acomportamentului copiilor în
timpul jocurilor derulate pentrucunoaşterea psihopedagogică;



evaluarea inițială trebuie să fie relevantă pentru cadrul didactic, din perspectiva
asigurării continuității învățării; nu se vor trece în catalog calificativele;



aplicarea unor probe de evaluare corect concepute, care asigură șanseegale pentru
toți elevii (fiecare item are 3 niveluri: nivel minimal, mediu, maximal);



monitorizarea coerentă a progresului elevilor;



respectarea algoritmului specific proiectării evaluărilor de sinteză (sumative);



adecvarea itemilor la competențele vizate în evaluarea sumativă;

Aspecte organizatorice


Așezarea elevilor în bănci – atenție la rotirea
elevilor pentru a crea o comunitate veritabilă și
pentru a nu produce segregare;



Orarul – echilibrul poziționării disciplinelor– curba
de efort etc.



Orarul trebuie să reflecte planul cadru
(respectarea
denumirii
și
a
conținutuluidisciplinelor, respectarea caracterului
integrat al disciplinelor care au acest specific).



Supravegherea elevilor
situațiilor de bullying;



Regulile clasei se stabilesc împreună cu elevii și se
adaugă, treptat, câte o regulă, setului inițial.

în

pauze

și

evitarea

Metodologia –Cadru privind desfășurarea activităților
didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului,
precum și prelucrarea datelor cu caracter personalO.M.E.C. Nr. 5545/10.09.2020


Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi a
internetului este o formă de organizare a procesului didactic ce
implică înlocuirea orelor de predare-învățare-evaluare, care
presupun prezenţa fizică a preșcolar/elevilor în sala de curs, cu
activităţi de studiu individual și activități didactice în sistem
online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice,
acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin
intermediul tehnologiei şi al internetului;



Formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al
internetului:



- sincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu
participarea simultană a preșcolarilor/elevilor, a cadrelor
didactice, eventual și a părinților/reprezentanților legali;



- asincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în
cadrul căreia preșcolarii/elevii și cadrele didactice nu sunt
conectați simultan;



- mixtă – desfășurată atât sincron cât și asincron.

Metodologia –Cadru privind desfășurarea activităților
didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului,
precum și prelucrarea datelor cu caracter personalO.M.E.C. Nr. 5545/10.09.2020


Art.13. Cadrele didactice au următoarele atribuții:



a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva
principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul
tehnologiei şi al internetului:



b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale
deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații,
precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;



c)proiectează activităţile suport pentru învățarea prin
intermediul tehnologiei şi al internetului;



d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul
tehnologiei şi al internetului, pentru înregistrarea progresului
preșcolarilor/elevilor;



e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program
optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât să se respecte
curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea acestora cu
sarcini de lucru.

Metodologia –Cadru privind desfășurarea activităților
didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului,
precum și prelucrarea datelor cu caracter personalO.M.E.C. Nr. 5545/10.09.2020



Ca măsură de protecție a datelor cu caracter
personal, prelucrate cu ocazia utilizării
aplicațiilor/platformelor
educaționale
informatice,
se
interzice
înregistrarea
activităților desfășurate online.



În acest sens se vor completa declarațiile
prevăzute
în
Adresa
M.E.C.
36
347/26.10.2020 și a contractului educațional
actualizat, conform R.O.F.U.I.P./2020

Recomandări:


Utilizarea unei singure platforme pentru a nu perturba concentrarea
elevilor



Adaptarea programului de lucru în online

CP- CLASA I-20 de minute+ 15 minute pauză ( cu posibilitatea
desfășurării programului după-amiază, în urma consultării părinților),
CLASELE II+III-IV-30 de minute+ 15 minute pauză


Alternarea predării sincrone cu cea asincronă



Comunicarea orarului/programului atât elevilor, dar și părinților
acestora



Adaptarea modalităților de predare la funcționalitățile și
posibilitățile tehnice pe care le au la dispoziție cadrele didactice

Metodologia –Cadru privind desfășurarea activităților
didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului,
precum și prelucrarea datelor cu caracter personalO.M.E.C. Nr. 5545/10.09.2020


Art.19. (1) În organizarea și desfășurarea activității
didactice prin intermediul tehnologiei şi al
internetului, cadrul didactic verifică sistematic
realizarea
sarcinilor
de
lucru
de
către
preșcolari/elevi și îi încurajează prin oferirea
feedbackului
constructiv/pozitiv
cu
accent
permanent pe proces, soluții și pe rezultat, nu pe
consecinţe. În procesul evaluării sarcinilor de lucru,
se recomandă utilizarea unor tehnici de colaborare
în perechi sau în grupuri mici, încurajarea elevilor să
aplice autoevaluarea şi evaluarea reciprocă.



(2) Se recomandă ca feedback-ul privind activitatea
desfășurată de elevi să fie în raport cu progresul și
potenţialul fiecăruia.

Metodologia –Cadru privind desfășurarea activităților
didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului,
precum și prelucrarea datelor cu caracter personalO.M.E.C. Nr. 5545/10.09.2020


Art.17. (1) Materialele didactice utilizate în format digital
pot fi din categoria: manuale şcolare, auxiliare curriculare
aprobate/avizate de către MEC, ghiduri, broşuri, platforme
online, dar şi diverse aplicaţii, platforme, resurse
recomandate de către MEC, de către ISJ/ISMB sau de către
conducerea unității de învățământ (spre ex: la
învățământul primar și gimnazial se utilizează, cu
precădere, manualele digitale pentru clasele I – a VIII-a
existente pe website-ul CNPEE: www.manuale.edu.ro);



(2) Materialele didactice trebuie să fie accesibile pentru
toţi preşcolarii/elevii din formaţiunea de studiu.



(3) Cadrele didactice pot elabora și utiliza orice alte
materiale educaționale, în conformitate cu programa
școlară în vigoare.

Metodologia –Cadru privind desfășurarea activităților
didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului,
precum și prelucrarea datelor cu caracter personalO.M.E.C. Nr. 5545/10.09.2020


Cap. VI Desfășurarea activității didactice în comunități dezavantajate, în care
cadrele didactice și elevii au acces limitat la tehnologie



Art. 20. (1) În comunitățile dezavantajate, în care cadrele didactice și elevii au
acces limitat la tehnologie, inspectoratele școlare și conducerea unităților de
învățământ, cu sprijinul autorităților locale și al altor parteneri, iau măsuri pentru
asigurarea activității de suport pentru învățarea prin mijloace alternative, altele
decât tehnologie și/sau internet.



(2) Se recomandă proiectarea de sarcini de lucru individualizate, în corespondenţă
cu cerinţele curriculare ale disciplinelor din planul de învăţământ și adaptate
nevoilor fiecărui elev. Sarcinile de lucru trebuie să fie stabilite doar în baza
conținuturilor care au fost predate în clasă și să fie centrate pe analiză și aplicare.



(4) În situația în care majoritatea preșcolarilor/elevilor au acces limitat la
mijloacele tehnologiei și/sau internetului, activitatea cadrelor didactice care predau
la clasele respective se va centra pe activități de dezvoltare de resurse educaționale
specifice recuperării accelerate la întoarcerea în unitățile de învățământ.



(5) În situația în care cadrele didactice au acces limitat la mijloacele tehnologiei
și/sau internetului, activitatea acestora se va desfășura utilizându-se alte resurse
educaționale, stabilite în acord cu directorul unității de învățământ.

COMPLETARE- Metodologia –Cadru privind desfășurarea activităților
didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și
prelucrarea datelor cu caracter personal- O.M.E.C. Nr.
5545/10.09.2020Adresa M.E.C. nr. 10 335/09.10.2020



Condica de prezență se va completa de către cadrele
didactice care își desfășoară activitatea didactică cu
prezența fizică în unitatea de învățământ. (scenariul 1
sau 2)



Fișa de prezență se va utiliza pentru consemnarea
prezenței în situația în care activitățile didactice se
desfășoară online, în alt spațiu decât cel al unității de
învățământ.



Schema orară și orarul se avizează de către director și se înregistrează;



Se va realiza o proiectare curriculară integrată la clasele CP-I-II;



Proiectarea unităților de învățare se va elabora pe parcursul anului școlar;



O abordare integrată a învățării se va realiza și la clasele III-IV, prin abodarea
tematică a învățării pe durata unei zile, la toate disciplinele;



Învățarea bazată pe proiect se folosește pe o perioadă mai lungă de timp;



Diferențierea se poate face pe diferite paliere:



planificarea învățării;



în ceea ce privește sarcina de lucru (dificultate, număr de itemi – pentru a ne
asigura că un elevpoate să se concentreze adecvat);



conținutul învățării;



instrumente/ mijloace utilizate (ex. materiale concrete pentru matematică),
suporturi vizuale/auditive etc.;



timp alocat (durată, ritm, frecvență);



modalitatea de grupare a elevilor, în funcție de obiectivul urmărit;



prezența cadrului didactic în vecinătatea elevului în momente cheie;



Se vor realiza planuri remediale, atât pentru elevii care nu au avut acces, cât și
pentru reluarea unor conținuturi din programă, care nu se pot parcurge în
învățarea online;



Ordinul MENCS nr. 5893/2016 privind temele pentru
acasă în învățământul preuniversitar;



La clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.



Temele trebuie să fie diferențiate, relevante, să nu aibă
un volum mare și să fie corectate de către învățător.



Timpul alocat la clasa I la clasele II-III-IV–maximum 60 de
minute



atenţie acordată sarcinilor de învățare, în raport cu
ritmul delucru al elevilor; temele pentru acasă să fie
corect conectate laînvăţarea din clasă şi diferențiate;



temele pe care elevii le efectuează acasă trebuie
verificate şi corectate de către cadrul didactic şi
discutate cu elevii; temele nu trebuie folosite ca
pedeapsă;



constatările făcute trebuie să fie punct de pornire
pentru activităţile și deciziile pedagogice ulterioare;



pentru temele corectate se fac aprecieri, recomandări
care să aibă caracter stimulativ pentru elevi. Mesajele
de pe caiete să fie pozitive.



Ora de lectură este parte a
disciplinei Comunicare în limba
română/ Limba și literatura română,
proiectarea realizându-se în cadrul
acestei discipline;



Se va desfășura o lecție de lectură
săptămânal;



Se va pune accent pe citirea
independentă și pe înțelegerea
textului;



Se recomandă texte literare și
nonliterare;



Se exersează și în cadrul altor
discipline.(citirea
tabelelor,
graficelor, schemelor, hărților, etc.)

Metodologia privind organizarea și funcționarea
alternativei educaționale Step by Step, se realizează
în baza Protocolului de colaborare (Nr.9997/
1.09.2017) încheiat între Ministerul Educației
Naționale și Asociația Centrul Step by Step pentru
Educație și Dezvoltare Profesională.
 Formarea și dezvoltarea continuă a cadrelor
didactice implicate în aplicarea alternativei
educaționale Step by step se face în conformitate cu
protocolul de colaborare și cu respectarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
învăţământului preuniversitar alternativ aprobat prin
OMECTS NR. 5571/ 7.10.2011.




Ordinul nr. 3.062/ 2012 privind aprobarea
metodologiei de organizare a claselor din
învăţământul preuniversitar în regim simultan

❖

De regulă, în învăţământul primar, gruparea elevilor în
clasele organizate în regim simultan se face pentru clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, respectiv pentru clasa a
III-a şi clasa a IV-a. Ori de câte ori este posibil se
recomandă organizarea de sine stătătoare a clasei
pregătitoare.

❖

Indiferent de numărul total de elevi din unitatea de
învăţământ sau din structură, nu se admite organizarea, în
regim simultan, a unei singure formaţiuni de studiu pentru
toţi elevii din învăţământul primar.

ORDINUL privind aplicarea programului “A doua
șansă” - 5248/2011
 OMEN nr. 4093/ 2017 pentru modificarea și
completarea OMECTS nr.5248/2011
 ORDIN 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei
de organizare a Programului „Şcoala după şcoală”
 Ordinul MEN nr. 4802/2017 privind modificarea si
completarea Metodologiei„Şcoala după şcoală”




Programul “A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor,
adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate,
care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și
gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane
posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu
fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi
profesionale sau familiale în care sunt angrenate.



Pentru programul A doua şansă – învăţământ secundar inferior:
au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul
A doua şansă) dar nu şi-au continuat educaţia mai departe sau
au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului
gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul
acestui ciclu de învăţământ – indiferent de momentul şi motivele
abandonului.



Înscrierea în programul A doua şansă se poate realiza, în fiecare
an, în două sesiuni: octombrie şi februarie.



Învăţarea va avea loc în grupuri mici (8-15 elevi în fiecare clasă). Cursurile se pot
desfăşura după mai multe variante de orar (în timpul săptămânii după-amiaza sau seara,
sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.) în funcţie de posibilităţile cursanţilor şi
ale cadrelor didactice. Sunt planificate ore pentru consultaţii individuale la dispoziţia
elevilor.



Programul are o durată flexibilă. Durata medie de şcolarizare (de 2 ani pentru
învățământul primar, respectiv de 4 ani pentru învățământul secundar inferior) se
poate micşora pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele dovedite, atât în
domeniul educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale.



Absolvenţii au dreptul la continuarea studiilor, conform prevederilor legii, astfel:



Absolvenții Programului A doua șansă - învățământ primar pot urma studiile în
învăţământul gimnazial;



Absolvenții Programului A doua șansă - învățământ secundar inferior pot urma studiile
în învățământul secundar superior (ciclul superior al liceului) sau pot parcurge stagiile
de pregătire practică, în urma cărora au posibilitatea de a obține și un Certificat de
calificare profesională nivel 3.



Pentru
tinerii din program certificatul de
absolvire nu va reprezenta doar
un succes
personal, ci şansa unei alte zile de mâine.



Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) este un program complementar programului
școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru
consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități
educative, recreative și de timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul
primar, cât și elevilor din învățământul secundar.



În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin specializat
(supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu
dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere,
logopedice, activităţi de încurajare a lecturii independente etc.), ateliere / activităţi
tematice şi alte activităţi de tip recreativ.



Fiecare şcoală, în funcţie de grupul ţintă, constituie module de pachete de activităţi,
prin combinarea activităţilor menţionate mai sus.



Programul se poate organiza modular, pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de
învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate, prin combinarea pachetelor
de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile.



Programul se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după
opţiunile şi nevoile identificate. Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de
cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin,
bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din
şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate.



La nivelul județului programul se derulează în acest an școlar în 9 unități de învățământ.



Ordinul cu structura anului școlar



planul cadru și programele în vigoare



programa CDȘ (unde este cazul)



schema orară



orarul clasei



planificarea calendaristică



proiectarea unităților de învățare parcurse



Proiectele de lecției/schițele de lecție



Fișele de observare a copiilor



Fișele/Raportul de progres



Planurile remediale (unde se impune)



portofoliile de evaluare ( testele de evaluare cu
descriptorii de performanță)



portofoliile elevilor fizic și online, după caz



proiectele educaționale în derulare ( se
așteaptă precizări)



dosarul relației cu părinții ( componența
comitetului, graficul întâlnirilor, caietul de
procese-verbale, acordul scris pentru auxiliare,
discipline opționale, activități extrașcolare,
date cu caracter personal, concursuri școlare,
chestionare,etc.)



Tema 1-Gândirea creativă și critică în școală- Exemple de bună practică-semestrul I



Tema 2- Perspective inovative al evaluării în ciclul primar- Exemple de bună practicăsemestrul I



Tema 1- Experimentul în lecțiile de Matematică și Explorarea mediului- Exemple de bune
practici-semestrul al II-lea



Tema 2- Școli prietenoase-Impactul mediului școlar asupra dezvoltării copilului- Exemple
de bune practici-semestrul al II-lea

Procedura de organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale și curente pentru
obținerea gradelor didactice în anul școlar 2021-2022 Adresa M.E. NR.
33207/21.09.2021



Activitatea de inspecţie şcolară din cadrul examenului pentru obţinerea
gradului didactic I şi a examenului pentru obţinerea gradului didactic II,
precum şi din cadrul examenului pentru definitivare în învăţământ se va
desfăşura cu respectarea strictă a normelor de siguranță sanitară
stabilite de autoritățile de resort și a măsurilor de organizare a
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2, precizate în Ordinul 5487/1494/2020:



Inspecțiile școlare speciale din cadrul examenelor pentru
obținerea/echivalarea gradului didactic I și pentru obținerea gradului
didactic II, precum și susținerea lucrării metodico-științifice în cadrul
examenului pentru acordarea gradului didactic I se realizează online,
având în vedere atât specificul organizării și defășurării, cât și
finalitățile acestor activități didactice.



Inspecțiile de specialitate din cadrul examenului pentru definitivare
în învățământ și inspecțiile școlare curente din cadrul examenelor
pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I și pentru obținerea
gradului didactic II se pot organiza și în sistem online, potrivit
prevederilor metodologice specifice, având în vedere atât specificul
organizării și defășurării, cât și finalitățile acestor inspecții.

Procedura de organizare și desfășurare a inspecțiilor
speciale și curente pentru obținerea gradelor didactice
în anul școlar 2021-2022

În cazul organizării și desfășurării activităților de inspecție
școlară în sistem online, inspectorul școlar/metodistul:
va solicita cadrului didactic inspectat transmiterea în format
electronic a documentelor de proiectare curriculară și a
proiectelor de lecție pentru cele patru activități la care va
asista, precum și a altor documente, în funcție de specificul
organizării și desfășurării și de finalitățile activității didactice;


Documentele

de inspecție școlară, transmise în format electronic de
inspectorul școlar/ metodistul ISJ, vor fi listate, raportul scris se va
înregistra în unitatea de învățământ. Directorul unității de învățământ
va desemna o persoană (personal didactic/didactic auxiliar), care va
transcrie raportul scris în registrul de inspecții al unității de
învățământ. Directorul unității de învățământ va verifica
corectitudinea transcrierii, va semna și va aplica ștampila instituției,
pentru a asigura conformitatea cu originalul. Raportul scris și fișele de
evaluare vor fi anexate registrului de inspecții al unității de
învățământ.

Procedura de organizare și desfășurare a inspecțiilor
speciale și curente pentru obținerea gradelor didactice
în anul școlar 2021-2022



Directorul/directorul adjunct al unității de
învățământ în care este încadrat cadrul didactic
inspectat/ candidatul, transmite inspectorului
școlar/ tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile înainte
de data programată pentru desfășurarea inspecției,
pe e-mail, cu solicitarea confirmării de primire,
toate informațiile necesare pentru accesul la
platforma/aplicația informatică utilizată de unitatea
școlară în procesul de învățământ, inclusiv linkul de
conectare pentru activitatea online meeting.



Inspectorul școlar/membrii comisiei se va conecta/se
vor conecta respectând același algoritm ca și elevii
care învață în sistem online, prin afiliere la
clasa/clasele virtuale la care se desfășoară inspecția.

Vă doresc un an școlar
împreună, în clasă!
Insp. Școlar,
Prof. Manuela TERCIU

