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Către: 

 

Unitățile de învățământ de stat și particular de pe raza județului Ilfov 

Doamnei/domnului director  

Profesorilor de limbi moderne 

 

 

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

 

Prin prezenta adresă, vă informăm că joi, 16.09 2021 vor  avea loc 

Consfătuirile județene  a profesorilor de limbi moderne din județul Ilfov, în sistem 

videoconferință, după cum urmează: 

 

 

 

Consfătuirea județeană a 

profesorilor de limbi moderne 

Interval orar 12-14 Link 

Limba engleză / Limba germană 

maternă 

12h-14h meet.google.com/ejr-tchr-
hfi 
 

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

 

 

Directorii unităților de învățământ vor asigura participarea profesorilor de 

limbi moderne la activitate. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/ejr-tchr-hfi?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/ejr-tchr-hfi?hs=122&authuser=0


 

___________________________________________________________________________

_______Calea 13 Septembrie, nr 209, 

Sector 5, 050722, București 

Tel:    +40 (0)21-3173650 

Fax:   +40 (0)21-3173654 

Email: secretariat@isjilfov.ro 

 

CONSFĂTUIRILE ANUALE ALE PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE 

DIN JUDEȚUL ILFOV 

16.06.2021 

Teme pentru dezbatere 

1.Contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea în anul școlar 

2021-2022, ca urmare a evoluției pandemiei de COVID -19.  

1.1.Ordin comun ME-MS nr.5196/1756/03.09.2021pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităților în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

publicat în M. Of. Partea I, nr. 848/06.09.2021. 

2. Aplicarea curriculumului la limbile moderne în anul școlar 2021-2022 

2.1.OMEC nr.3239/05.02.2021 privind aprobarea documentului de politici 

educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluare.Curriculumului 

național. Cadrul de referință al Curriculumului național   

2.2.OMEC nr. 5915/02.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea 

curriculumului la decizia școlii 

2.3.  Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul 

școlar 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 învățământ în anul școlar 

 2021 - 2022 – noutăți, puncte critice, măsuri și acțiuni generate de acesta 

             3.1.Ordinul ME nr.3243/05.02.2021 privind structura anului şcolar 2021-2022 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/ordin%203243_2021.p

df 

             3.2.OME nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării 

naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022; învățământul liceal 

pentru anul școlar 2022-2023 ;  

3.3.OME nr. 5152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a 

examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul 

profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022;  

3.4.OME nr. 5151/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea examenului 

național de bacalaureat – 2022 

4. Consilere/ monitorizare prin activitatea de inspecție școlară. 

5. Formare continuă  

Cercuri pedagogice, an școlar 2021-2022 

 

Inspector școlar, 

Prof. Ioana IONESCU  

https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_2022
https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_2022
https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_2022
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/ordin%203243_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/ordin%203243_2021.pdf

