
 

 

 

  

 

 
 

  
ÎN ATENȚIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN JUDEŢUL DOLJ 

SCRISOARE METODICĂ 

        Dragi Colegi, 

        Anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară în condiţii deosebite ca urmare a impactului pandemiei de coronavirus şi a 

introducerii de măsuri excepţionale pentru prevenirea răspândirii virusului Cov-19.  În consecinţă,  activitatea 

didactică se adaptează noului context epidemiologic şi educativ. 

        Vă menţionez câteva direcţii de acţiune, transmise în cadrul Consfătuirii Naționale,  asupra cărora trebuie să ne 

îndreptăm şi mai mult atenţia în această perioadă: 

  

1.Consolidarea achiziţiilor anului şcolar 2019-2020 (sunt recomandate Ghidurile pentru învăţământul gimnazial şi 

respectiv, liceal – Repere metodologice pentru consolidarea achiziţiilor anului şcolar precedent , postate şi pe 

site –ul  www.istoriedj.info ).  

2. Accentul pe formarea de competenţe la orele de istorie, prin adaptarea la specificul nivelului de cunoaştere şi de 

înţelegere al elevilor.  

3. Transferarea în online, în funcţie de scenariul de activitate adoptat de fiecare unitate de învăţământ, a activităţii 

instructiv-educative, inclusiv la disciplina istorie, prin utilizarea platformelor de comunicare şi a instruirii asistată de 

tehnologie (Google Classroom,  Google Meet, Teems,  Zoom, ClassDojo, etc).  Parcurgerea unor cursuri de formare 

prin C.C.D  în vederea desăvârşirii digitalizării demersului didactic.   

4. Realizarea documentelor de proiectare şi planificare a activităţii didactice. 

5. Pentru clasa a VIII-a, introducerea noului curriculum de istorie, care intră în vigoare în anul şcolar 2020-2021 

şi utilizarea noilor manuale de istorie pentru clasa a VIII-a – Ed. CD Press, Ed. Art Klett, Ed. Litera 

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

6. Cunoaşterea prevederilor noilor documente legislative  

 Curriculumul de Istorie clasa a VIII-a - OMEN nr. 3393/28.02.2017  

(http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/29-Istorie.pdf 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar- OMEC Nr.5447/31 

august 2020. (https://www.edu.ro/regulament-cadru-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-

unit%C4%83%C8%9Bilor-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-preuniversitar-rofuip ) 

 Metodologia-Cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al Internetului, 

precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal -OMEC Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 

(https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC%205545.pdf ) 

 Ghidurile pentru învăţământul gimnazial şi respectiv, liceal – Repere metodologice pentru consolidarea 

achiziţiilor anului şcolar 2019- 2020.   

  Cunoaşterea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2021. Programa 

pentru disciplina istorie la examenul de bacalaureat 2021, ca şi structura subiectului şi tipurile de itemi 

rămân neschimbate.  
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 Programa pentru disciplina istorie la examenul de definitivat şi titularizare nu se modifică în privinţa 

conţinuturilor, dar va fi reactualizată bibliografia.  

 OMEC Nr. 4979/14.08.2020 privind Constituirea Corpului Naţional de Evaluatori la Examenele 

Naţionale - https://rocnee.eu/examene/Ordin_documente_anexe_corpul-de-profesori-

evaluatori(CPEECN).html 

Vă rog să consultaţi  periodic postările pe site-ul www.istoriedj.info.  Se va reveni în timp util cu noi 

informaţii privind desfăşurarea concursurilor şcolare cu tematică istorică. Vă doresc tuturor mult succes în 

activitatea didactică şi sănătate ! 

 

Inspector şcolar Istorie, 

Prof. Irina Milotinescu 
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