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RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

Sem II 

 

privind activitatea desfășurată la domiciliu în perioada 11.03.2020 – 12.06.2020 

 

Activitățile online au fost desfășurate conform programului orar, pe diverse 

platforme:Zoom, Google Meet, Adservio, Messenger, WhatsApp. Elevii au participat activ și 

responsabil, astfel încât am putut să parcurgem programa școlară în totalitate, pentru fiecare 

clasă. Procentul de participare a elevilor a fost de 57%. Pentru cei care au avut, uneori, probleme 

de conectare, am reluat temele și am oferit explicații suplimentare pe e-mailul personal. 

Am desfășurat activitatea online începând cu 22.04.2020, dar pe platforma Adservio și pe 

Messenger am postat diverse materiale necesare învățării, începând din luna martie, de când 

elevii au plecat la domiciliu. A fost o provocare de ambele părți, fiindcă a trebuit să ne adaptăm 

unui nou stil de muncă. La început a existat chiar un fel de teamă că nu vom putea parcurge 

materia, ori că elevii nu vor fi la fel de receptivi ca în mediul școlar. Ne-am descurcat însă foarte 

bine și unii și alții, reușind să facem atât lecții de predare-învățare, cât și de recapitulare finală. 

Activitățile desfășurate au vizat și calitatea, nu numai parcurgerea integrală a programei. 

Am conceput fișe de lucru, fișe de sinteză și diverse materiale pentru a facilita mai buna 

înțelegere a lecțiilor, am oferit informații de câte ori au solicitat elevii. Prin studiul individual și 

proiectarea didactică ne-am fixat obiective clare, așa încât elevii să dobândească acele 

competențe specifice temelor abordate.La clasele a XII-a, la geografie, s-a insistat pe rezolvarea 

testelor de antrenament propuse de MEC și la orele de pregătire.  

Am avut în vedere și evaluarea formativă, astfel, elevii ne-au trimis pe WhatsApp și pe e-

mailul personal temele, pe care le-am verificat, apoi le-am acordat feedbackul. 

Am participat la activități online de perfecționare pentru munca în mediul digital: cursul 

de formare „Profesor în Online”, desfășurat în perioada 9-17 mai 2020, susținut de Digital 

Nation, acumulând un total de 30 de ore de experiență practică în rolul de profesor online. Fără 

să bănuim că ne va fi de un real ajutor, atunci când ne-am înscris, am urmat cursul „Utilizarea 

responsabilă a resurselor educaționale digitale”, (15 ore), avizat MEN cu nr. 37530/07.10.2019, 



în perioada 06.01-31.03.2020. Suntem preocupați în continuare de maniera aceasta de lucru, așa 

că ne-am înscris, pentru perioada vacanței, la cursul „Provocări și soluții în educația digitală”. 

De asemenea, am participat la diverse webinarii prin intermediul cărora am descoperit 

platforme online noi, ideale pentru orele de curs. 

Activitateaonline a presupus o strânsă legătură cu elevii și părinții, o permanentă 

colaborare cu secretariatul și conducerea școlii. 

 

 

 

 

Responsabil comisie, 
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