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După binemeritata vacanță de Paște, activitățile școlare s-au reluat începând cu data 

de 22.04.2020. Din păcate, nu este posibilă reluarea activităților în condiții normale ci, 

măcar până pe 15 mai, prin activități care presupun învățarea de acasă, conform structurii 

anului școlar 2019 – 2020, care nu a fost modificată. 

La nivelul Colegiului Național Petru Rareș organizarea activităților suport pentru 

învățarea on-line în această perioadă se va face astfel: 

- se vor desfășura activități on-line conform orarului școlii, începând cu ora 10:00 

(pentru acele activități care presupun interacțiunea directă elev-profesor); pentru 

alte activități proiectate de cadrele didactice se va realiza o planificare personali-

zată în funcție de resursele IT și de timp ale profesorilor și elevilor; durata activi-

tăților va fi de maxim 40 minute;  

- platformele, aplicațiile și resursele educaționale utilizate sunt cele elaborate, 

adaptate și selectate de către profesorii claselor în concordanță cu resursele IT 

disponibile (atât pentru profesori cât și pentru elevi); 

- activitățile suport derulate vor fi consemnate printr-un raport săptămânal al 

fiecăruia dintre profesori și/sau consemnate în condica virtuală; 

- înregistrări ale activităților care ar presupune apariția chipurilor elevilor nu vor fi 

efectuate decât după un acord prealabil al părintelui sau tutorelui legal; 

- vor fi elaborate resurse de antrenament de tip test şi bareme de evaluare şi de 

notare necesare pregătirii individuale pentru susţinerea evaluării naţionale a 

elevilor de clasa a VIII-a şi a examenului de bacalaureat; 

- vor fi colectate feedback-uri ale activităților desfășurate, de la elevi, părinți, 

cadre didactice, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea 

accesului, participării și calității activității; 

- nu vor fi solicitate sume de bani pentru accesul elevilor la portaluri, platforme de 

învățare, biblioteci virtuale etc.; 



- participarea elevilor la activitățile desfășurate este obligatorie, nu voluntară, 

conform art. 68 al. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului 

Național Petru Rareș; 

- părintele, tutorele legal are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a 

asigura accesul și participarea elevului la activitățile on-line organizate de 

CNPR; 

- la reluarea activității de predare-învățare-evaluare, activitatea suport pentru 

învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin notă cu acordul 

elevului sau părintelui; 
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