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Inspector Şcolar General Adjunct, 

PETRE-GHTŢ Ă Cristina 

.) 

Unităţile de învăţământ de stat şi particular de pe raza judeţului l fov 
Doamnei/domnului director 
Profesorilor de limbi moderne 

Ref. Consfătuirile anuale ale profesorilor de limbi moderne din judetul Ilfov 

Prin prezenta adresă, vă informăm că joi, 16.09 2021 vor avea loc 
Consfătuirile judeţene a profesorilor de limbi moderne din judeţul Ilfov, în sistem 
videoconferinţă, după cum urmează: 

Consfătuirea judeţeană a T nterval orar 12-14 Link 
profesorilor de limbi moderne 

Limba engleză I Limba germană 12h-14h meet.google.com/ejr-tchr-

maternă 
hfi 

Limba franceză/ Limba spaniolă 14,15h-16,15h meet.google.com/vzj-
avbr-tav 

Directorii unităţilor de învăţământ vor asigura participarea profesorilor de 
limbi moderne la activitate. 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
ILFOV 

MINISTERUL EDUCATIEI 

CONSFĂTUIRILE ANUALE ALE PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE 
DIN JUDEŢUL ILFOV 

16.06.2021 
Teme pentru dezbatere 

I.Contextul educativ si sanitar în care se va desfăsura activitatea în anul scolar ' - ' - . 

2021-2022, ca urmare ll evoluţiei pandemiei de COVID -19. 
I.I.Ordin comun ME-MS nr.5196/1756/03.09.202lpentru aprobarea mâsuri/or de 
organizare a activităţilor în cadrul unitâţilor/inslilufiilor de învâfâmânr în condifii de 
siguranfâ epidemiologicâ pentru prevenirea îmbolnâvirilor cu virusul SARS-Co V-2, 
publicat în M Of Partea I, nr. 848106.09.2021. 
2. Aplicarea curriculnmnlui la limbile moderne în anul şcolar 2021-2022 
2.1.0MEC nr.3239105.02.2021 privind aprobarea documentului de politici 
educaţionale Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluare. Curriculumului 
naţional. Cadrul de r�ferinţâ al Curriculumului naţional 
2.2.0MEC nr. 5915102.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea 
curriculumului la decizia şcolii 
2.3. Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul 
şcolar 2021-2022. Prezentarea ghidurilor metodologice pentru limbi moderne. 
https://www.edu.ro/repere metodologice aplicare curriculum clasa IX an scolar 2 
021 2022 
3. Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ în anul şcolar 
2021 - 2022 - noutăţi, puncte critice, măsuri şi acţinni generate de acesta 
3.1.0rdinul ME nr.3243/05.02.2021 privind structura anului şcolar 2021-2022 

hltps://www.edu.ro/sites/default/files/ fi%C8%99iere/Legislatie/7021/ordin%203243 2021.p 
df 

3.2.0ME nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea şi de.�făşurarea evaluârii 
naţionale pentru absolvenţii clasei a Vlll-a, în anul şcolar 2021-2022; învâfâmântu! liceal 
pentru anul şcolar 2022-2023 ; 

3.3.0ME nr. 5152/30.08.2021 privind aprobarea grqficului de desfăşurare a 
examenelor de certificare a calţficârii profesionale a absolvenţilor din învâţâmântul 
profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022; 

3.4.0ME nr. 5151/30.08.2021 privind organizarea şi de.s:făşurarea examenului 
naţfonal de bacalaureat - 2022 

4. Consilcre/ monitorizare prin activitatea de inspecţie şcolară. 
5. Formare continuă 
Cercuri pedagogice, an şcolar 2021-2022 

Inspector şcolar, 
Prof. loana IONESCU 
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