
 

 

Cadrele didactice au următoarele atribuții: 

 

• creează și/ sau administrează mediul de învățare, inclusiv cel online; 

• proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a 

celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

• elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe 

platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate; 

• proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al 

internetului; 

• elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor; 

• stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-

evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea 

acestora cu sarcini de lucru. 

• stabilesc regulile și normele de comunicare și de interacționare în mediul virtual de 

învățare; 

• acordă, la nevoie, ajutor/ sprijin individualizat/ diferențiat pentru ca procesul instruirii la 

distanță să devină confortabil și facil; 

• ghidează și activizează elevii în procese de predare-învățare, stimulând motivația 

subiecților pentru propria formare; 

• solicită feedback elevilor referitor la accesul și calitatea procesului educațional și țin cont 

de acesta în proiectarea activităților viitoare; 

• calibrează corespunzător volumul temelor pentru acasă; 

• monitorizează prezența elevilor atât față în față, cât și în mediul virtual, în cadrul activității 

pe care o desfășoară; 

• monitorizează termenele de livrare a produselor realizate de către elevi (predarea la timp a 

temelor); 

• fac prezența elevilor  la începutul fiecărei ore de curs (atât a celor prezenți în școală, cât și 

a celor prezenți on-line) și consemnează absenții în catalogul electronic și în cel letric; 

• realizează obiectiv evaluarea elevilor; 

• nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația 

privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679, precum și ale art. 4 alin. (4) din Metodologia-cadru privind desfășurarea 



activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal din 10.09.2020; 

 

 

 


