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METODOLOGIE CADRU 

desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului, precum și pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal



Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei 
şi al internetului 

- înlocuirea orelor de predare-învățare-evaluare, care 
presupun prezenţa fizică a preșcolar/elevilor în sala 
de curs, cu activităţi de studiu individual și 
activități didactice în sistem online



Mediul educațional virtual  
- platforme digitale educaționale sau destinate creării și partajării 

resurselor educaționale deschise (RED);
- aplicații   destinate   comunicării   prin   intermediul   tehnologiei   

şi   al   internetului   specifice dispozitivelor: desktop, laptop, 
tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de 
video-conferință;

-  resurse informaționale digitale  – se referă la resurse educaționale 
deschise de  tip lecție, test, tutorial etc, disponibile pe platforme 
digitale educaționale, precum și alte resurse de tip text, imagine, 
modele etc. ce pot fi folosite în procesul educațional



Formele de comunicare prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului

- sincronă   –   desfășurată   într-un   mediu   virtual   de   
învățare,   cu   participarea   simultană   a 
preșcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a 
părinților/reprezentanților legali;

- asincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în 
cadrul căreia preșcolarii/elevii și cadrele didactice nu sunt 
conectați simultan;

- mixtă – desfășurată atât sincron cât și asincron.

 



Principiile specifice care guvernează procesul didactic prin activități 
suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului

● principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără 
discriminare;

● principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se 
raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi 
internaţionale;

● principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de 
către actorii implicaţi direct în proces;

● principiul asigurării egalităţii de şanse;
● principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
● principiul participării şi responsabilităţii părinţilor.

 

 



Securitatea  în  mediul  educațional  virtual  

- 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



Securitatea  în  mediul  educațional  virtual 

Măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea 
datelor cu caracter:

a)  securitatea în mediul online;
b)  asigurarea confidențialității datelor;
c)  preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
d)  împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
e)  interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter 

personal.



Participanții la  activitățile de învățare desfășurate prin 
intermediul  tehnologiei şi al internetului au următoarele obligații:

a)   răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele 
expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin 
utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice;

b)   de a utiliza aplicația/platforma educațională informatică 
doar în conformitate cu prevederile legale;

c)   de a nu înregistra, disemina, folosi informații, care 
conțin date cu caracter personal,  în alt mod care excede 
scopului prelucrării acestor date.



Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea 
principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 

2016/679

1. numele și prenumele preșcolarilor/elevilor, numele și prenumele 
cadrelor didactice care utilizează aplicația/platforma educațională 
informatică;

2. imaginea, vocea participanților, după caz;
3. mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale 

care conțin date prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei 
educaționale informatice;

4. rezultatele evaluării;
5. datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată 

pentru participare la cursurile online: nume de utilizator și parolă de 
acces.



Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în 
scopul derulării activității didactice.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată 
de către unitatea de învățământ în afara scopului vizat, 
prevăzut la alin. (1), constituie o încălcare a prevederilor 
legale.



Ca   măsură   de   protecție   a   datelor   cu   
caracter   personal,   prelucrate   cu   ocazia   
utilizării aplicațiilor/platformelor  educaționale  
informatice,  se  interzice  înregistrarea  
activităților  desfășurate online.



Roluri specifice - Profesorii   diriginți/profesorii   pentru   învățământ   
primar/învățătorii

a)    informează  elevii  și  părinții  acestora  despre  modalitatea  de  
organizare  a  activității  didactice  prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și 
obligațiile pe care le au;

b)    coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre 
didactice în vederea asigurării continuității participării preșcolari/elevilor 
la activitatea de învățare prin intermediul tehnologiei şi al internetului;

c)    participă  la  stabilirea  platformelor,  a  aplicațiilor  și  a  resurselor  
educaționale  deschise  care  se recomandă a fi utilizate în activitatea 
desfășurată;



d)    transmit preșcolarilor/elevilor de la grupă/clasa pe care o 
coordonează, programul stabilit la nivelul unității de învățământ, 
precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului;

e)    oferă   consiliere   preșcolarilor/elevilor   grupei/clasei   pentru   
participarea   acestora   la   activitățile didactice prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului;

f)    mențin comunicarea cu părinții preșcolarilor/elevilor;

g)   intervin în soluționarea unor situații specifice cu privire la 
desfășurarea activității didactice în care sunt implicați preșcolarii/elevii 
grupei/clasei.



Cadrele didactice 
a)  proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor 
curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului:

b)   elaborează,  adaptează,  selectează  resurse  educaționale  deschise,  sesiuni  
de  învățare  pe  platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse 
care pot fi utilizate;

c) proiectează activităţile suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului;

d)   elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi 
al internetului, pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor;
e)   stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru  
predare-învățare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să 
se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.



Elevii
a)   participă la activităţile stabilite de cadrele didactice și de către 

conducerea unității de învățământ, conform   programului   comunicat,   
precum   și   a   informațiilor   transmise   de   către   profesorii 
diriginți/profesorii pentru învățământ primar/ învățătoarele/profesorii 
pentru învățământul preșcolar/ educatoarele;

b)   rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite 
de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate 
prin intermediul tehnologiei și internetului;

c)   au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente 
şi atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de învăţare;



d)   nu  comunică  altor  persoane,  datele  de  conectare  la  platforma  
destinată  învățământului  prin intermediul tehnologiei și al 
internetului;

e)   nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în 
conformitate cu legislaţia privind protecția datelor cu caracter 
personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, 
precum și ale art.4 alin.(4) din prezenta metodologie;

f)   au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului; în caz contrar, elevul este 
considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu 
excepția situațiilor justificate;

g)   au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu 
propice desfăşurării orelor de curs;



Părinții

a)   asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de 
către unitatea de învățământ prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și 
protectiv  pentru  copil  în  timpul  desfășurării  activității,  
promovarea  unui  comportament  pozitiv, aprecierea progresului 
înregistrat de preșcolar/elev, încurajarea, motivarea și 
responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare;

b)   mențin comunicarea cu profesorul diriginte/învățătorul și celelalte 
cadre didactice;



c)   sprijină preșcolarul/elevul, dacă este cazul, în 
primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în 
termenele stabilite;

d)   transmit   profesorului   diriginte/profesorului   pentru   
învățământ   primar/învățătoarei/profesorului pentru  
învățământul  preșcolar/educatoarei,  feedbackul  
referitor  la  organizarea  și  desfășurarea activității de 
predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei 
şi al internetului.



Activităţile didactice prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului vor urmări:

1. dezvoltarea competențelor  elevilor,  
2. fixarea  și  consolidarea  cunoștințelor,
3. educația  remedială,  
4. pregătirea  elevilor pentru susținerea 

evaluărilor și examenelor naționale.
 


