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DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
INIŞTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII PREUNIVERSITAR

6847186. „10.2020

Aprob.
MINISTRU,

Monica Cristina ANISIE

Avizat,
SECRETAR DE STAT,

Rodica Luminiţa BARCARI +

pr
SUBSECRETAR DE STAT,

Jean BADEA,

Către:  Inspectoratele Şcolare Judeţene /al Municipiului Bucureşti
În atenţia  doamnei/ domnului Inspector Şcolar General

Ref Recomandări privind organizarea activităţii didactice online în condiții de
securitate

Contextul actual al desfăşurării activităţii didactice în cadrul unităţilor de
învăţământ, în condiţiile aplicării măsurilor de securitate igienico-sanitară, a impus
extinderea utilizării în toate unităţile de învăţământ a soluțiilor tehnice digitale care
facilitează învățarea online, de tipul platformelor informatice integrate.

Pentru organizarea eficientă a procesului educațional în contextul desfășurării
activităţii didactice în sistem online, Ministerul Educaţiei și Cercetării recomandă
utilizarea, cu precădere, a soluţiilor tehnice puse la dispoziţie, în mod gratuit, de
companiile Google şi Microsoft: G Suite for Education, respectiv Microsoft 365 A1.

Aceste aplicaţii educaţionale, uzitate in cadru instituțional, asigură respectarea
legislaţiei GDPR, De asemenea, permit organizarea activităţii didactice online,
gestionarea activităţii la clasă- distribuirea temelor, evaluareaelevilor cu informarea
în timp reala părinţilor referitor la evoluţia învăţării ete.

În acest sens, pentru desfășurarea în condiţii optime a activităţilor didactice în
sistem online (sincron, asincron și mixt) atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice
recomandări:
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= Utilizareaunei singure platforme pentrua nu perturba concentrarea elevilor,
fiind dovedit faptul că schimbarea tipului de platformă utilizată poate fi
dăunătoare atenţiei;

- Respectarea prevederilor Metodologiei-eadiu privind desfășurarea activităţilor
didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, în privința modalităţilor de predare;

-  Alternarea predării sincrone cu cea asincronă, astfel încât unelev să nu fie
nevoit să petreacă foarte mult timp conectat în faţa dispozitivelor;

- Comunicarea, în avans, către elevi a modalităţii în care se vor desfășura orele,
a informaţiilor tehnice necesare conectării și accesări lecţiilor, precum și
respectarea pauzelor;

- Adaptarea modalităților de predare Ia funcţionalitățile și posibilităţile tehnice
pe care le au la dispoziţie cadrele didactice,

Subliniem importanța învățării sincrone, deoarece este similară cu învăţarea în
timp real, programată apriori, Are la bază interacțiuni directe, orientate spre invăţare,
permite elevilor și profesorilor să participeîn timp real șisă se impliceîn discuții
sincron, similară unei ore organizată cu prezenţă fizică, ceea ce ușurează tranziţia
elevilorde la orele faţă în faţa la cele online.

Ca o măsură suplimentară, pentru protejarea dreptului la imagine, atât a cadrelor
didactice, câtşi a elevilor, anexăm prezentei adrese o declarație-angajament ce
urmează a fi asumată de cadre didactice, eleviși părinți, Acest document vine în
completarea prevederilor Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităţilor
didactice prin intermediul tehnologiei șial internetului, precum și pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal,

Conţinutul prezentului document va fi diseminat către toate unităţile de
învățământ,

DIRECTOR GENERAL,

Corina MARIN

DIRECTOR, fCorina CEAMĂ

Consilier superior,
Claudia TEODORESCU
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DECLARAȚIE

În condiţiile

—
desfășurării activităţilor

—
didactice la nivelul unităţii deînvățământ |. : Înclusiv prin intermediultehnologiei șial internetului,

În conformitate cu dispoziţiile din:
- Legea educaţiei naționale nr. 1/2011, cu modificările și completărileulterioare, art. 272 (3) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poatefi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
(4) Multiplicarea, sub orice formă, a Înregistrărilor activităţii didactice de cătreelevi sau de către alte Persoane este permisă numai cu acordul cadrului didacticrespectiv;
-  Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prinintermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cucaracter personal aprobată prin Ordinul Nr. 5545/2020, art. 6,

Subsemnatul „.

copilului/elevului |.
-- Părinte/tutore legal al

respectivă;
- săiau toate măsurile pentrua preveni înregistrarea activităților didactice saumultiplicarea înregistrărilor acestora, în absența acordului cadrului didactic careconduce/realizează activitatea respectivă.

Declar, susţin şi semnez că am luat cunoștință de întregul conţinut, precum șide prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii.

Părinte/Tutore legal
Data:
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DECLARAȚIE

În condiţiile

—
desfășurării activităţilor didactice la nivelul unității deînvățământ

sa ÎiNclusiv prin intermediultehnologiei și al internetului,
În conformitate cu dispoziţiile din:

- Legea educației naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completărileulterioare, art. 272 (3) înregistrarea prin oriceprocedeea activităţii didactice poatefifăcută numai cu acordul celui care conduce,
(4) Multiplicarea, sub orice formă,aînregistrărilor activităţii didactice de cătreelevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didacticrespectiv;

> Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice. prinintermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cucaracter personal aprobată prin Ordinul Nr, 5545/2020, art. 6,Subsemnatul ..
+ încadrat la unitatea deînvățământ...

pe postul 3 „mă oblig:- să nu înregistrez prin niciun procedeu activitățile didactice şi să nu le multiplicsub nicio formă fărăacordul .... j

- să previn înregistrarea activităţilor didacticesau multiplicarea înregistrăriloracestora, în absența acordului

Declar,susțin și semnez că am luat cunoștință de întregul conţinut, precum şide prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii.

Cadru Didactic

Data:


