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INFORMARE 

de prelucrare a METODOLOGIE-CADRU privind desfășurarea activităților didactice 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor 

cu caracter personal 

ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

ART. 12  
Profesorii diriginţi/Profesorii pentru învăţământ primar/Învăţătoarele/Profesorii pentru 
învăţământul preşcolar/Educatoarele au următoarele atribuţii:  
a) informează elevii şi părinţii acestora despre modalitatea de organizare a activităţii didactice prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile 
pe care le au;  
b) coordonează activitatea clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării 
continuităţii participării preşcolari/elevilor la activitatea de învăţare prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului;  
c) participă la stabilirea platformelor, a aplicaţiilor şi a resurselor educaţionale deschise care se 
recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată;  
d) transmit preşcolarilor/elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul 
unităţii de învăţământ, precum şi alte informaţii relevante pentru facilitarea învăţării prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului;  
e) oferă consiliere preşcolarilor/elevilor grupei/clasei pentru participarea acestora la activităţile didactice 
prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  
f) menţin comunicarea cu părinţii preşcolarilor/elevilor;  
g) intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii didactice în care sunt 
implicaţi preşcolarii/elevii grupei/clasei. 
ART. 13 
 Cadrele didactice au următoarele atribuţii: 
 a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a celor privind 
învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 
 b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe platforme  
educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate; 
 c) proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 
 d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pentru 
înregistrarea progresului preşcolarilor/elevilor; 
 e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învăţare-evaluare 
astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de 
lucru. 
 

ART. 16 



 (1) În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului se 
respectă prevederile planurilor-cadru şi ale programelor şcolare în vigoare. 
 (2) În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului se vor 
avea în vedere: 
 a) selectarea informaţiilor/a experienţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea acestora; 
 b) realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului 
educaţional; 
 c) crearea unei comunităţi de învăţare; 
 d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toţi preşcolarii/elevii dobândirea 
competenţelor specifice particularităţilor de vârstă; 
 e) încurajarea contribuţiilor individuale, a reflecţiei etc. 
 (3) Activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului vor urmări dezvoltarea competenţelor 
elevilor, fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, educaţia remedială, pregătirea elevilor pentru susţinerea 
evaluărilor şi examenelor naţionale. 
 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 unităţii de învăţământ (spre exemplu, la 
învăţământul primar şi 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 şi utiliza orice alte materiale educaţionale, în conformitate cu programa 
şcolară în vigoare. 
 ART. 18 
 (1) În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului se pot folosi, adapta şi redistribui 
liber, ţinând cont de drepturile de autor, resurse educaţionale deschise (RED) - materiale pentru învăţare, 
predare, cercetare sau alte scopuri educaţionale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecţii, prezentări, cărţi, 
manuale, teme pentru acasă, chestionare, activităţi în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, 
resurse audio sau video etc., puse la dispoziţie în format digital saufizic şi la care există acces liber. 
 (2) Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului şi încărcate pe platforme dedicate constituie material didactic. 
 ART. 19 
 (1) În organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, cadrul 
didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către preşcolari/elevi şi îi încurajează prin 
oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluţii şi 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 feedbackul privind activitatea desfăşurată de elevi să fie în raport cu progresul şi 
potenţialul fiecăruia. 
 (3) În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităţilor de vârstă ale 
elevilor în ceea ce priveşte resursa de timp, nivelul de înţelegere al acestora şi gradul de dificultate a 
itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor faţă de 
învăţare, la oboseală fizică şi emoţională, la reducerea timpului destinat unor activităţi recreative, familiale 
sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentaţiei etc. 
ART. 21 

 În cadrul activităţilor de predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului, progresul 

educaţional al 



elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare. 

Prelucrarea, de către cadrul didactic, a datelor cu caracter personal ale participanţilor la activităţile 

desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se realizează în vederea îndeplinirii obligaţiei 

legale de asigurare a dreptului la învăţătură, prin garantarea accesului şi a desfăşurării efective a 

procesului educaţional, conform prevederilor legale în vigoare. 
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Responsabil PROTECȚIA DATELOR, 

Prof. Popescu Nicoleta  

Director,  

Prof. Manea Elena-Ionelia  


