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Stimați colegi,

Anul școlar 2020-2021 debutează

cu provocări unice cauzate de contextul 

pandemic pe care îl traversăm.

Pentru a asigura o continuitate în studiul 

disciplinelor Informatică și TIC în unitățile 

de învățământ din județul Bistrița-Năsăud, 

profesorii de Informatică și TIC vor avea 

în vedere următoarele recomandări:



Cadrul normativ:

✓ Ordinul ME nr. 3243/05.02.2021 privind structura anului școlar 2021 -
2022.

✓ Curriculum național: planurile-cadru, programele și manualele școlare în
vigoare.

✓ Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea
examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii
clasei a VIII-a și a admiterii învățământ liceal și profesional, graficul
examenelor de certificare a calificărilor profesionale, în anul școlar 2021-
2022.

✓ Ordinul nr. 5.558/05.11.2021 privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr.
5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în
cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

✓ Alte regulamente, metodologii specifice



Curriculum național

Programe școlare în vigoare
▪ OME 3410/2009

OME3411/2009
OME 3412/2009

▪ OM 5099/2009
▪ Programele școlare de informatică şi TIC, cls. a V-a – a VIII-a aprobate cu OMEN nr. 3393/28.02.2017
▪ http://programe.ise.ro/

Manuale școlare
▪ Materiale didactice în format digital pot fi: manuale școlare, auxiliare curriculare aprobate/ avizate de 
MEC, ghiduri, broșuri, platforme online, resurse deschise recomandate de MEC sau 
ISJ(www.manuale.edu.ro)

▪ Spațiu virtual www.digital.educred.ro
▪ CanalYouTube TELEȘCOALA
▪ https://rocnee.eu/manualeauxiliare/

▪ https://rocnee.eu/manualeauxiliare/catalog-manuale.html

▪ https://www.manuale.edu.ro/

▪ https://www.edu.ro/auxiliare-didactice

http://programe.ise.ro/
http://www.manuale.edu.ro/
http://www.digital.educred.ro/
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/catalog-manuale.html
https://www.manuale.edu.ro/


Planificarea calendaristică reprezintă un document proiectiv, necesar realizării activităţilor
didactice care permite asocierea, într-un mod personalizat, a elementelor programei (competenţe
specifice şi conţinuturi), în cadrul unităţilor de învăţare. Planificarea calendaristică anuală nu se
realizează pe baza manualelor şcolare, acestea fiind materiale curriculare adresate elevilor.

În elaborarea planificării calendaristice programa şcolară reprezintă documentul de referinţă.

PLANIFICARE ANUALĂ:

Planificarea si proiectarea didactică– document proiectiv



Conținuturi
(detalieri)

Competenţe 
specifice

Activități de 
învățare

Resurse Evaluare

[se 
menţionează
detalieri de 
conținut care 
explicitează
anumite 

parcursuri]

[se precizează
numărul criterial

al 
competenţelor
specifice din 
programa 
şcolară]

[vizate/recomandat
e de programa 

școlară sau altele 
adecvate pentru 

realizarea 
competențelor 

specifice]

[se precizează
resurse de timp, 
de loc, material 
didactic, forme 
de organizare a 

clasei]

[se menționează
metodele, 

instrumentele sau 
modalitățile de 

evaluare utilizate]

❖ Din punct de vedere formal, proiectarea anuală și proiectul unei unități de învățare 
poate fi realizat potrivit modelului de mai sus

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE



Competiții şcolare la discipline informatice

Olimpiada Naţională de Informatică, 2022:

Etapa pe şcoală: perioada noiembrie-decembrie 2021

Etapa locală (comuna, oraş): perioada ianuarie - 15 februarie 2022

Etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti: martie 2022

Etapa naţională: aprilie 2022, jud……….

Olimpiada Naţională de Tehnologia informației, 2022:

Etapa pe şcoală: perioada noiembrie-decembrie 2021

Etapa locală (comuna, oraş): perioada ianuarie - 15 februarie 2022

Etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti: martie 2022

Etapa naţională: aprilie 2022, jud……….



5. Țintele și obiectivele stabilite pentru disciplina Informatică/TIC 
derivă din documentele proiective ale Inspectoratului Școlar 
Județean Bistrița-Năsăud :

▪ Crearea/menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în
afara ei;

▪ Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea
actului didactic și egalitatea de șanse Identificarea nevoilor de activități
remediale și proiectarea unor activități didactice eficiente cu accent pe
formarea și dezvoltarea graduală a competențelor;

▪ Asigurarea calității actului managerial în unitățile de învățământ din județ;

▪ Promovarea unui mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune
socială prin validarea și recunoașterea educației non-formale și informale.



Principalele obiective propuse pentru anul școlar 2021-2022

➢ Asigurarea calităţii educației prin menținerea unui climat de muncă
eficient în folosul elevilor

➢ Creșterea calităţii resursei umane angajate în învăţământul gimnazial în
vederea îndeplinirii scopurilor educaționale și asigurarea calităţii în
învăţământ prin consilierea profesorilor debutanți ;

➢ Analiza obiectivă a nivelului de pregătire a elevilor prin monitorizarea
evaluării continue și corecte cu măsuri concrete de ameliorare a
situațiilor necorespunzătoare;

➢ Implicarea cadrelor didactice în activități extrașcolare pentru motivarea și
creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor educație



Activități propuse:

✓ Clădirea unei relații profesor-elev în care elevul să fie valorizat la
adevăratele sale capacități, să fie respectat prin utilizarea unei comunicări
asertive, indiferent de situațiile ivite.

✓ Organizarea unor grupe de lucru pentru realizarea de materiale didactice
(programe adaptate pentru gimnaziu, modele de proiectare a unităților de
învățare) pentru a veni în sprijinul profesorilor debutanți.

✓ Organizarea unor grupe de lucru pentru elaborarea unor teste cu subiect
unic care să fie aplicate elevilor de gimnaziu dintr-un eșantion de 12 școli
(alese de către consiliul consultativ astfel încât să acopere întreaga
suprafață geografică a județului).

✓ Îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la examenul de obținere a
competențelor digitale și la proba scrisă de informatică din cadrul
examenului de bacalaureat prin activități de pregătire suplimentară cu
elevii claselor terminale.



Aspecte urmărite în procesul de monitorizare/inspecții

✓ Monitorizarea relației profesor- elev din perspectiva existenței unui mediu de
învățare optim.

✓ Monitorizarea aplicării noului curriculum la gimnaziu prin aplicarea unor teste cu
subiect unic la fiecare sfârșit de semestru unui eșantion de de elevi de clasa 8-a
din 12 școli din județ.

✓ Realizarea de inspecții pentru monitorizarea utilizării unor strategii didactice în
vederea recuperării/remedierii/consolidării achizițiilor din anul trecut școlar
(Repere metodologice).

✓ Monitorizarea, prin inspecții de specialitate a implementării unui curriculum
axat pe dezvoltarea competențelor cheie, a competențelor generale și specifice
ale disciplinei.

✓ Monitorizarea pregătirii suplimentare pentru examenul de bacalaureat.

Întocmit: Avizat:
Inspector școlar: Inspector Școlar General:
Murgu Simona Aurelia DAN


