
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ              
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara, 

Tel +40 (0)256 305799/ 

Fax +40 (0)256 490430,   +40 (0)256 490429 
mail.isj.timis@gmail.com ,  www.isj.tm.edu.ro 

Operator de date cu caracter personal nr.18818 

 

 

1 
 

Nr.   2949 din 29.04.2020 

                                                                                                                         Aprobat, 

                                                                                                            Inspector Şcolar General, 

                                                                                                              prof. Marin POPESCU 

 

 

GHID PRACTIC 

pentru asigurarea continuităţii procesului de învăţare la nivelul 

învăţământului preuniversitar din judeţul Timiş 

 

Disciplina: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

                      LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ 

                      LIMBA GREACĂ VECHE 

 

I. Documente specifice privind organizarea activităţilor didactice pentru situația 

suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar 

Din 11 martie 2020, data la care au fost suspendate cursurile şcolare din cauza pandemiei de 

COVID 19, Ministerul Educaţiei și Cercetării şi conducerea ISJ Timiş a elaborat şi a transmis 

următoarele documente care se referă la modalităţile de continuare a procesului instructiv-educativ 

(Anexele 1 – 5): 

1. Adresa MEC nr. 8731 din 18.03.2020 privind soluţiile alternative pentru învăţarea on-line; 

2. Scrisoare adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din 30.03.2020 de către d-na 

ministru Monica ANISIE, înregistrată  la ISJ Timiș cu nr. 2720/01.04.2020; 

3. OMEC nr. 4115 din 10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Naţională  
 pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale Examenului de Bacalaureat Național, 

în anul școlar 2019 – 2020; 

4. OMEC nr. 4135 din 21.04.2020 de aprobare a Instrucţiunilor privind asigurarea continuităţii 

procesului de învăţare la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar. 
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5. Adresa MEC nr.545/DGIP/28.04.2020 – Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de 

educație după încetarea stării de urgență, înregistrată la ISJ Timiș cu nr. 2958/29.04.2020. 

           Având în vedere aspectele specifice ale învăţământului preuniversitar din judeţul Timiş, vă 

oferim, la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ/disciplină, câteva recomandări de ordin metodologic 

pentru desfăşurarea în condiţii cât mai bune a activităţilor didactice, ţinând cont şi de egalizarea 

şanselor pentru toţi elevii în sensul  accederii la noile forme şi metode de învăţământ utilizate.  

Astfel, realizarea acestui ghid reprezintă un instrument de lucru în condiţii deosebite, 

încercând să contribuie la aplicarea eficientă a programelor şcolare valabile, accesibilizarea noilor 

informaţii oferite de mijloacele de învăţământ de la distanţă, regândirea proiectării activităţilor de 

predare-învăţare-evaluare on-line, pregătirea unor strategii remediale utile și pentru  încheierea 

situației la învățătură pentru elevii care nu beneficiază de echipamente informatice. 

II. Proiectarea activităţilor didactice 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ s-a elaborat un Plan de intervenție educațională 

pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar. În această situaţie, fiecare 

profesor îşi are propriul program de lucru, adaptat situaţiei specifice de la şcoala unde îşi desfăşoară 

orele.  

Noul orar (pe zile) va cuprinde următoarele aspecte: 

Data:_______________ 

Ora Clasa Tema Mod de 

desfăşurare 

(on-line, 

transmitere fişă 

de lucru 

on-line, 

transmitere 

prezentare ppt 

etc.) 

Număr elevi 

prezenţi  

on-line 

absenţi (fără 

conexiune) 

8-9 V ........ …..   

9-10 VI …… …..   

10-11 VII ……. ……   

11-12 VIII ……. …….   

 

Acest orar este un exemplu, are caracter de recomandare în cazul în care conducerea unităţii 

de învăţământ a propus alt tip de evidenţă a desfăşurării programului profesorilor şi evidenţa 

elevilor. 

Pentru evidenţa rezolvării şi transmiterii fişelor de lucru se poate folosi acest tip de tabel:  
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Folosind planificările calendaristice ale unităţilor de învăţare, profesorii vor nota, la rubrica 

de observaţii, data la care au fost parcurse temele din programa şcolară sau modificările în 

parcurgerea lecţiilor (ex. înlocuirea unor teme cu caracter practic care nu pot fi realizate în sistem 

on-line). 

III. Desfăşurarea lecţiilor 

Lecţiile se desfăşoară în forme variate, în funcţie de mijloacele existente, de pregătirea 

profesorilor în utilizarea IT şi de mijloace tehnice pe care le pot folosi elevii, astfel: 

1. În situaţia în care marea majoritate a elevilor folosesc mijloace prin care  recepţionează 

atât imagini, cât şi voce,  se folosesc lecţii prezentate în Zoom, Google Meet, platforme 

specifice, etc. În aceste condiţii se pot prezenta conţinuturile ştiinţifice aproape ca şi în 

sala de clasă, se folosesc hărţi, imagini, prezentări ppt., filme scurte, etc. Feedback-ul 

este asigurat pe moment, are loc conversaţia cu elevii. Sunt cele mai eficiente lecţii, dar 

nu se pot folosi tot timpul, deoarece aceasta ar presupune ca elevii să fie prezenţi în faţa 

calculatoarelor mai multe ore pe zi. La acest tip de organizare este foarte importantă 

coordonarea activităţilor din partea conducerii şcolii, astfel încât niciun elev să nu fie 

nevoit să stea încontinuu în faţa calculatorului. Durata efectivă a unei ore să nu 

depăşească 30-40 de minute! 

 

2. În cazul în care elevii recepţionează doar diferite materiale, se poate proceda astfel: se 

realizează schiţe de lecţii, fişe de lucru (preferabil în pdf.), lecţii în ppt., în alte forme 

editabile, acestea fiind transmise elevilor prin e-mail, Facebook, Whats’up, etc. Se indică 

lecţia din manual, iar elevilor li se cere să  retransmită un răspuns scurt, răspunzând la 

câteva (3 – 4) întrebări din manual sau din cele cuprinse în fişele de lucru, pe ultimul 

slide din ppt., etc. Se recomandă ca transmiterea acestor lecţii să se realizeze, conform 

orarului, de către profesor sau de către diriginte/responsabil desemnat. Conţinutul fişelor, 

prezentărilor etc. nu poate depăşi volumul unei lecţii care se predă în 20 – 25 de minute, 

iar timpul necesar rezolvării şi redactării răspunsurilor să nu fie mai mult de 10 – 15 

minute. 

 

 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Tema 1 

 

Data 

Tema 2 

 

Data 

 

Tema 3 

 

Data 

... ...     

1           

2           

3           

4           
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3. Există situaţii în care elevii nu pot fi contactaţi, nu au telefoane, calculatoare, nu este 

semnal GSM, alte probleme. Se vor realiza fişe de lucru pentru elevii din clasele V-VIII 

care pot fi multiplicate şi distribuite acestora. Fiecare profesor este rugat să îi ajute pe 

aceşti elevi prin contribuţie la evidenţa lor, întocmirea şi multiplicarea fişelor de lucru, 

transmiterea acesora către direcţiunea şcolii. Aceste materiale vor fi sintetice, cuprinzând 

mai multe lecţii, teste scurte, exerciţii. 

 

IV. Evaluarea şi notarea 

 

În privința evaluării, notării și încheierii situației școlare a elevilor se aplică prevederile 

cuprinse în Adresa MEC nr. 545/DGIP/28.04.2020 – Măsuri cu privire la realuarea activității 

în sistemul de educație după încetarea stării de urgență. 

În cazul elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, vă recomandăm să continuați pregătirile 

pentru Evaluarea Națională respectiv Examenul de Bacalaureat. Ordinul de ministru pentru 

aprobarea noilor programe este OMEC_4115_10.04.2020. 

 

V. Resursele didactice specifice disciplinei  

În vederea realizării lecţiilor, vă indicăm câteva resurse/site-uri care cuprind lecţii filmate, 

jocuri didactice, teste etc. Totodată vă atragem atenţia că pe site-ul ISJ Timiş, la secţiunea 

Resurse Educaţionale Deschise (RED), există multe lecţii în ppt., fişe de lucru, teste, materiale 

care pot fi descărcate şi de către elevi în mod direct. 

Resurse educaţionale deschise : 

Site-ul ISJ Timiş – Biblioteca RED  

http://www.isj.tm.edu.ro/simple/877c77ca-f774-11e7-ada9-005056a398e0/ 

 

Canal cu lecții online - Youtube ISJ Timiș 

https://www.youtube.com/channel/UCe7U6QCKJmTmFoMPr5bt1Xw 

 

            Manuale online 

https://www.manuale.edu.ro/ 

 

            Resurse educaționale 

https://digital.educred.ro/ 

 

            Digitaliada – învățare și testare online 

https://www.digitaliada.ro/invatare-si-testare-online 

 

Platformă Logopedie 

https://timlogo.ro/#Contact 

 

Lectii Televiziunea Europa Nova; TVR2 Teleşcoala (lecţii filmate) 
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Motoare de căutare educaţionale: 

https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-

si-resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-

studenti/?fbclid=IwAR1uwgQ8XbHvoMbEUY2AoQNfLsWPeH62nxVB3VhP0Rh3mTgyC

ssFlBJVfE4 

…………… 

Vă dorim multă sănătate şi succes în activitate! 

 

Data: 29.04.2020                      Inspector şcolar, 

                            Prof.dr. Patricia PISANO 

mailto:mail.isj.timis@gmail.com
http://www.isj.tm.edu.ro/
https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/?fbclid=IwAR1uwgQ8XbHvoMbEUY2AoQNfLsWPeH62nxVB3VhP0Rh3mTgyCssFlBJVfE4
https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/?fbclid=IwAR1uwgQ8XbHvoMbEUY2AoQNfLsWPeH62nxVB3VhP0Rh3mTgyCssFlBJVfE4
https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/?fbclid=IwAR1uwgQ8XbHvoMbEUY2AoQNfLsWPeH62nxVB3VhP0Rh3mTgyCssFlBJVfE4
https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/?fbclid=IwAR1uwgQ8XbHvoMbEUY2AoQNfLsWPeH62nxVB3VhP0Rh3mTgyCssFlBJVfE4

		2020-04-29T23:59:31+0300
	Marin Popescu




