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Dragi elevi și părinți, 

 Așa cum știți, cursurile sunt suspendate pe perioada stării de urgență și până când se va 

considera că pot fi reluate în condiții de siguranță pentru toți.  

 Încă de la începutul perioadei de suspendare a cursurilor, cadrele didactice ale unității 

noastre școlare au încercat să mențină mediul educațional prin desfășurarea unor activități 

folosindu-se diferite medii de transmitere și platforme educaționale, mulți dintre elevi 

participând la aceste activități.  

 Începând cu data de 22.04.2020, odată cu reluarea cursurilor, unitatea noastră școlară 

folosește în continuare pentru desfășurarea activităților platforma educațională www.24edu.ro .  

 Fiecare elev a primit de la profesorul diriginte câte un user și o parolă de conectare pe 

această platformă.  

 Pe această platformă cadrele didactice vor pune la dispoziția elevilor materiale 

educaționale, teme, teste, în vederea continuării pregătirii. Materialele vor fi postate, în 

principiu, în intervalul orar corespunzător orei din orarul cunoscut.  

 Deoarece mulți elevi și cadre didactice folosesc echipamentele informatice pe care le au 

în comun cu alți membri ai familiei și ținându-se cont și de problemele specifice utilizării în 

timp îndelungat a echipamentelor informatice, durata efectivă de lucru pe platformă pentru 

fiecare activitate va fi stabilită de cadrul didactic respectiv, în funcție de complexitatea 

activităților și particularitățile claselor respective, în intervalul orar alocat conform orarului 

clasei respective.  

 Activitățile pe platformă de vor desfășura astfel: 

- 8.00 - 14.00 pentru clasele a IX-a până la a XII-a  zi și învățământ profesional 

16.00 - 20.00 pentru elevii claselor de seral și ȘM. 

  Începând cu data de 21.04.2020, prin OMEC nr. 4135/21.04.2020, a fost emisă o 

Instrucțiune care reglementează activitatea în perioada suspendării cursurilor.  

  În această instrucțiune sunt prevăzute următoarele: 

Art. 11 

(1)- Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de a lua toate măsurile 

necesare pentru a asigura accesul și participarea elevului la activitățile de învățare on-line 

organizate de unitatea de învățământ. 

 Art. 12 

(1) Elevul are dreptul de a avea acces gratuit la portalurile, platformele de învățare, bibliotecile 

virtuale și la alte resurse educaționale, bibliotecile virtuale și la alte resurse de învățare digitale, 

în funcție de nevoi. 

(2) Elevul are obligația de a participa la activitățile de învățare on-line stabilite de unitatea de 

învățământ. 

Suntem convinși că împreună vom putea trece peste această perioadă dificilă și, odată 

cu depășirea problemelor inerente unui început, vom putea realiza activități de calitate, în sprijinul 

elevilor noștri. 
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