
 

 

               În atenţia   

PROFESORILOR DE ISTORIE DIN UNITĂŢILE ȘCOLARE ALE JUDEŢULUI  DOLJ  

SCRISOARE METODICĂ 

        Stimaţi colegi, 

        Anul şcolar 2021-2022 va continua să se desfăşoare în condiţiile implementării de măsuri 
pentru prevenirea răspândirii virusului Covid-19 .  Contextul pandemic a obligat sistemul 
educațional de pretutindeni să se adapteze la o situație fără precedent. Au fost regândite 
soluțiile educaționale, redimensionate  programele de examen, rescrise metodologiile. 
        Vă rog să îmi permiteţi să vă reamintesc câteva direcţii de acţiune asupra cărora ar trebui 
să ne îndreptăm atenţia  în această perioadă: 
 1.Consolidarea achiziţiilor anului şcolar 2020-2021 prin accentul pe formarea de competenţe 
(este recomandat pentru clasa a IX-a materialul numit Repere metodologice pentru aplicarea 
curriculumului la clasa a IX-a , în anul școlar 2021-2022  (postat şi pe site –ul  
www.istoriedj.info ).  
2. Focusarea pe formarea de competenţe la orele de istorie, prin adaptarea la specificul 
nivelului de cunoaştere şi de înţelegere al elevilor.  
 3. Consolidarea abilităților digitale în contextul transferării activității didactice  în online, 
parțial sau total, în funcţie de evoluția pandemiei ,  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. Aplicarea la toate clasele de gimnaziu  (a V-a -a VIII-a ) a curriculumului de istorie  (v. Anexa 
nr. 2 a Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr . 3393/28.02.2017 ) 
6. Cunoașterea prevederilor noilor documente legislative: 
- Ordinul ME nr. 3243/05.02.2021 privind structura anului școlar 2021 -2022  

-Ordinul nr 3238 – Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii 

-Ordinul comun M.S. și M.E. nr. 5196/1756/03.09.2021, publicat în M.O. nr. 848/6.09.2021 

- Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a , în anul școlar 2021-

2022 

-OME nr 5149/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022  

-OME nr. 5150/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal 

pentru anul școlar 2022-2023  

- OME nr. 5151/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea examenului național de 

bacalaureat – 2022 

 

 

  Link-ul de conectare pentru Consfătuirea din 24 septembrie, ora 13:  
https://meet.google.com/kyf-xqjb-xqu 
 Vă rog să consultaţi  periodic postările pe site-ul www.istoriedj.info.  Vă doresc 
tuturor mult succes în activitatea didactică şi sănătate ! 

 
 Inspector şcolar Istorie, 
 Prof. Irina Milotinescu 
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