
Sugestii pentru desfășurarea învățării 

online în condiții corespunzătoare de 

calitate, în vederea înregistrării 

progresului elevilor1 

 

 

Învățarea online se va derula conform Ordinului 

5.545/2020, publicat pe 11 septembrie 2020 în Monitorul 

Oficial. Regulile se adresează tuturor profesorilor, elevilor, 

părinților și directorilor de școli. 

 

 În LIIS, activitățile de învățare online sunt de tip sincron sau asincron, 

prin intermediul platformei Microsoft Teams. Fiecare clasă are asociată 

o echipă pe platformă, iar echipa clasei are asociate canale de 

comunicare pentru fiecare disciplină, inclusiv consiliere și orientare. 

 Toți elevii și profesorii școlii sunt membri ai echipelor claselor 

corespunzătoare. 

 Elevii pot participa și la alte activități educative online pe platforma 

Microsoft Teams, fiind disponibile echipe pentru fiecare proiect 

european, Consiliul Școlar al Elevilor, Cabinetul de Asistență 

Psihopedagogică, Training-uri online, etc. 

 Elevii sunt adăugați în alte echipe corespunzătoare activităților 

educative online la solicitarea acestora, dublată de solicitarea 

profesorului coordonator al activității. 

 Toate principiile învățării în sala de clasă se aplică și învățării online, 

excepție fac doar acelea care presupun prezența în spațiul fizic al sălii de 

clasă. 

                                                           
1 Aceste sugestii sunt elaborate la nivelul școlii, în urma consultărilor cu elevii, părinții, cadrele didactice derulate 
până la data publicării Ordinului 5.545/2020. Se vor revizui și actualiza, în acord cu legislația permanent.  



 Pentru ca un elev să fie considerat prezent la activitățile online sunt 

necesare următoarele 3 acțiuni: 

 Postarea cuvântului „Prezent” în chat-ul întâlnirii, în momentul 

începerii orei corespunzătoare din orar. 

 Camera video a elevului este funcțională și deschisă. 

 Microfonul elevului este functional și are posibilitatea de a fi 

deschis de profesor sau respectivul elev, atunci când dorește să 

intervină în lecție, să comunice un mesaj, să răspundă la o 

solicitare a profesorului sau a altui elev, etc. 

 Se evită deschiderea mai multor microfoane simultan, deoarece se 

produce microfonie și se alterează calitatea mesajelor transmise. 

 Înregistrările orelor online sau a oricăror activități online sunt 

interzise. 

 Elevii vor respecta sarcinile de lucru online primite pe parcursul 

orei.  

 Rezultatele evaluării și feedback-ul vor fi comunicate părinților 

prin intermediul platformei E – study - catalog electronic. 

 Recomandăm părinților să ofere feedback propriului copil la 

activitatea acestuia în echipa clasei sale de pe platforma Microsoft 

Teams, accesând o dată pe săptămână sau de câte ori consideră 

necesar materialele disponibile realizate de acesta. 

 Invităm elevii să își consolideze responsabilitatea învățării, 

interesul pentru dezvoltarea personală și profesională în mediul 

online prin aplicarea tuturor sugestiilor, la fiecare activitate de 

învățare. 

 La Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași nu s-au 

inventat încă probleme la care să nu găsim soluții. 

 


