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În atenţia

PROFESORILOR DE ISTORIE DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI
UNITĂŢILE DE STAT ŞI PARTICULARE, SECTOARELE 1-6

SCRISOARE METODICĂ
Stimate Colege,
Stimaţi Colegi,
Noul an şcolar 2020-2021 debutează şi se desfăşoară în condiţii deosebite ca
urmare a impactului pandemiei de coronavirus şi a implementării de măsuri
excepţionale pentru prevenirea răspândirii virusului Cov-19. Ca urmare, activitatea
didactică se adaptează noului context epidemiologic şi educativ.
În aceste condiţii, vă rog să îmi permiteţi să vă menţionez câteva direcţii de
acţiune asupra cărora ar trebui să ne îndreptăm şi mai mult atenţia în această
perioadă:
1. Transferarea în online, în funcţie de scenariul de activitate adoptat de fiecare
unitate de învăţământ, a activităţii instructiv-educative, inclusiv la disciplina
istorie, prin utilizarea platformelor de comunicare şi a instruirii asistată de
tehnologie (Zoom, Google Classroom, Cisco Webex, Discord, Skype,
Google Meet şi altele).
2. Consolidarea achiziţiilor anului şcolar 2019-2020 prin accentul pe formarea
de competenţe (sunt recomandate Ghidurile pentru învăţământul gimnazial
şi respectiv, liceal – Repere metodologice pentru consolidarea achiziţiilor
anului şcolar precedent – se postează la adresa www.istorie-bucuresti.ro).
3. Focusarea, în continuare, pe formarea de competenţe la orele de istorie, prin
adaptarea la specificul nivelului de cunoaştere şi de înţelegere al elevilor.
4. Continuarea formării continue în vederea desăvârşirii digitalizării
demersului didactic, prin apelul la platformele de comunicare online.
5. Realizarea documentelor de proiectare şi planificare a activităţii didactice.
6. Pentru clasa a VIII-a introducerea noului curriculum de istorie, care intră în
vigoare în anul şcolar 2020-2021 şi utilizarea noilor manuale de istorie
pentru clasa a VIII-a – Ed. CD Press, Ed. Art Klett, Ed. Litera.
7. Cunoaşterea prevederilor noilor documente legislative (vezi şi postările la
adresa www.istorie-bucuresti.ro):
• Curriculumul de Istorie clasa a VIII-a.
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• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din
Învăţământul Preuniversitar OMEC Nr.5447/31 august 2020.
• Metodologia-Cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin
intermediul tehnologiei şi al Internetului, precum şi prelucrarea
datelor cu caracter personal.
• Ghidurile pentru învăţământul gimnazial şi respectiv, liceal – Repere
metodologice pentru consolidarea achiziţiilor anului şcolar 20192020.
• Cunoaşterea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului
de bacalaureat 2021.
Informaţii utile:
• Programa pentru disciplina istorie la examenul de bacalaureat 2021, ca şi
structura subiectului şi tipurile de itemi rămân neschimbate.
• Programa pentru disciplina istorie la examenul de definitivat şi titularizare
nu se modifică în ceea ce privesc conţinuturile.
• S-a publicat OMEC Nr. 4979/14.08.2020 privind Constituirea Corpului
Naţional de Evaluatori la Examenele Naţionale (vezi şi postarea la adresa
www.istorie-bucuresti.ro).
Vă rog să aveţi amabilitatea de a consulta periodic postările pe site-ul
www.istorie-bucuresti.ro.
-Se va reveni în timp util cu noi informaţii privind înscrierile la gradele didactice şi
respectiv, desfăşurarea concursurilor şcolare cu tematică istorică.
Urez tuturor colegilor profesori de istorie din Municipiul Bucureşti mult
succes în activitatea didactică şi multă sănătate !

Inspector Şcolar Istorie,
Prof. Mihai MANEA, PhD
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