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Informare pentru părinți și elevi privind învăţarea on-line în condiţiile
suspendării cursurilor la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”

Dragi parinţi,
dragi elevi,

Prin decretarea stării de urgenţă în România, s-a hotărât încetarea cursurilor în intervalul 16
martie -12 iunie 2020.
Această măsură a fost luată pentru încetinirea propagării coronavirusului şi pentru protejarea
persoanelor vulnerabile.
Elevii din Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” sunt beneficiarii direcţi ai educaţiei, în
toate formele ei.
Prin OMEC nr.4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucţiunii privind asigurarea continuităţii
procesului de învăţare la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar şi a ANEXEIINSTRUCŢIUNE pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ
preuniversitar prin învăţare on-line, au fost comunicate măsurile ce vor fi luate în cadrul
unităţilor de învăţământ pentru ca elevii să continue studiul prin intermediul învăţământului la
distanţă, cu ajutorul mijloacelor digitale şi de comunicare.
 Elevul poate utiliza ca instrumente de lucru precum:
 computer personal,
 laptop,
 tabletă,
 telefon mobil,
 platforme educaţionale,
 aplicaţii disponibile pe dispozitive mobile,
 manuale digitale,
 fişe de lucru sau teste create de profesori,
 lecţii video create de profesori,
 resurse educaţionale disponibile gratuit în mediul on-line.
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MODALITATEA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII SUPORT PENTRU
ÎNVAŢAREA ON-LINE PENTRU ACEASTA PERIOADĂ hotărâtă în Consiliul de
Administraţie al ,,Colegiului Economic,,Virgil Madgearu” din data de 23.04.2020 şi validată în
Consiliul Profesoral al Colegiului Economic,,Virgil Madgearu” din 29.04.2020 este
următoarea:
 activitatea se desfăşoară după orarul şcolii prin următoarele canale de comunicare
virtuale:
 Gsuite Google Class
 Jainspire.na.crossknowledge.com
 Europa.eu/taxedu/ressources_r
 Iofocons.ro
 Lectii-virtuale.ro
 Cisco webex meetings
 Discord
 Contic.reteauaedu.ro
 Is.pushkininstitute.ru
 Tv5monde
 Vizafle.com
 Lepointdufle.fr
 Whats app
 Email
 Lecţii ,,face to face”
 profesorul va posta materiale, va discuta cu elevii prin mesaje, va organiza conferinţe
on-line, va prelua temele postate de elevi sau trimise prin alte canale de comunicare
virtuală.
Având în vedere măsurile privind protecţia sănătăţii elevilor în perioada utilizării digitale,
orele de curs vor avea o durată de 30 minute, urmate de o pauză de 5 minute.
Sarcina de lucru, temele nu vor ocupa mai mult de 2-3 ore zilnic pentru toate disciplinele.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
Bd. Dacia, Nr. 34, Sector 1, BUCUREŞTI

Tel/Fax: 021 211 72 56
www.madgearu.ro
cemadgearu@ yahoo.com

PROGRAM DE DESFĂŞURARE A ORELOR DE CURS ON-LINE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9,30-10
10,05- 10,35
10,40-11,10
11,15-11,45
11,50-12,20
12,25-12,55
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13,00-13,30
13,35-14,05
14,10-14,40
14,45-15,15
15,20-15,50
15,55-16,25
Notă:
Cadrul didactic are posibilitatea, de a flexibiliza orarul, de comun acord cu elevii,
comunicarea realizându-se prin canalele prestabilite.

ELEVII COLEGIULUI ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU”








au dreptul de acces gratuit la portalurile, platformele de învățare, bibliotecile
virtuale și alte resurse de învățare digitale;
au obligația de a participa la activitatea de invatare on line stabilită de către
cadrele didactice și conducerea unității de învățământ, conform programului
stabilit și comunicat;
rezolvă și transmit sarcinile de lucru până la termenul și în condițiile stabilite
de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate pe
parcursul perioadei de suspendare a cursurilor;
oferă feed-back asupra activităților de învățare on-line organizate, în scopul
îmbunătățirii calității acestora.
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PARINȚII ELEVILOR DIN COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU”



au obligația de a asigura participarea copiilor la activitățile suport pentru
învățarea on-line organizate de către unitatea de învățământ;
oferă feedback pentru activitățile didactice derulate on-line

În organizarea și desfășurarea activităților în mediul virtual se asigură respectarea
cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE.

Stimaţi părinţi, vă solicităm colaborarea în ceea ce priveşte activitatea şi conectarea elevilor
pe platforme şi alte variante de comunicare virtuală propuse de profesori, în funcţie de
mijloacele existente, având drept scop parcurgerea în aceste condiţii excepţionale a programei
şcolare şi a încheierii anului şcolar 2019-2020.
Vă mulțumim .

