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Republica Serbia 

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, 

ȘTIINȚEI ȘI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE 

CABINETUL MINISTRULUI 

Numărul: 601-00-9/1/2020-01 

Data: 16.03.2020 

Belgrad 

Nemanjina 22-26 

PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI AI ELEVILOR  

ȘCOLILOR ELEMENTARE ȘI MEDII  

Stimați, 

Vă informăm că Guvernul Republicii Serbia a decis, din cauza situației epidemiologice în 

țară, să suspendeze temporar procesul educativ-instructiv direct în școlile elementare și medii din 

teritoriul Republicii Serbia. Cu scopul exercitării drepturilor elevilor la educație, Ministerul 

Învățământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice a pregătit și planul operațional pentru continuarea 

activității școlilor în condiții dificile, prin realizarea procesului educativ-instructiv prin învățare la 

distanță, având în vedere că suspendarea temporară a cursurilor directe în școli nu înseamnă și 

suspendarea activității educativ-instructive cu elevi. 

Realizarea activității educativ-instructive prin învățare la distanță începe la data de 

17 martie 2020. 

Realizarea activității educativ-instructive este prevăzută prin diferite forme și abordări la 

realizarea comunicației cu elevi și părinți /reprezentanți legali (în continuare: părinții), cu specificare 

că se va ține cont despre resursele totale umane și tehnice în școli, precum și capacitățile tehnice ale 

familiilor elevilor. 

La învățarea organizată la distanță pe care o asigură Ministerul, în focar sunt conținuturile de 

program din subiectele de învățământ general și de specialitate cu cel mai mare fond de ore. Pe lângă 

aceasta, școlile sunt obligate, în conformitate cu resursele proprii pentru sprijin învățării la distanță și 

cu utilizarea platformelor disponibile de învățare, să conceapă forme de realizare a conținuturilor și 

pentru toate celelalte subiecte și programe, în baza planului și programei reglementate și de învățare. 

Cu scopul exercitării drepturilor egale la învățământ pentru toți copiii, școlile sunt obligate, 

când nu există posibilitatea de stabilire a comunicației cu elevi prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale și de comunicație, să găsească opțiuni pentru sprijinire în învățare, ținând cont de toate 

recomandările pentru prevenirea extinderii virusului COVID-19, având în vedere, mai întâi, elevii 

care provin din familiile cu un statut socio-economic scăzut, precum și toți ceilalți elevi care nu au la 

dispoziție comunicarea electronică și alte resurse moderne de comunicare (de ex. Prin asigurarea 

materialului tipărit pentru activitate sau îndrumarea de învățare pe care diriginții le înmânează 

părinților). 
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Pentru elevii școlilor elementare, Ministerul Învățământului, Științei și Dezvoltării 

Tehnologice a pregătit conținuturi educative de învățare la distanță, care vor fi transmise la Canalul 3 

al Radio-televiziunii Serbiei. 

Șase zile pe săptămână, începând de marți 17 martie 2020, de la ora 8.00 vor fi transmise 

unitățile didactice ale subiecțielor de învățământ general, conform orarului care va fi disponibil prin 

intermediul site-ului școlii, site-ului ministerului, precum și pe www.rasporednastave.gov.rs. Totodată, 

programul de transmisiune va fi afișat și la locurile de afișare a anunțurilor în școlă (intrarea în școli, 

tabla externă pentru afișarea anunțurilor). 

Pentru toți elevii claselor 1 – 7 se vor transmite conținuturile educative în blocuri de câte două 

ore zilnic. Pentru elevii clasei a 8-a se vor transmite conținuturile educative în blocuri de câte trei ore 

zilnic, dintre care mereu două vor fi limba sârbă și matematica, iar a treia oră va fi unul dintre subiectele 

care se susțin la examenul final. Toate conținuturile transmise din ziua următoare vor fi disponibile 

pentru un număr nelimitat de vizualizări pe platforma RTS Planeta. Operatorii nu vor factura 

transmiterea și transferul de date pentru conținuturile educative menționate (minute gratuite de 

internet). 

Celelalte conținuturi educative pentru învățare și îndrumarea pentru activitatea de trnsmisiune 

a orelor, precum și pentru subiecte care nu sunt cuprinse prin transmisiunea TV, vor fi trimise elevilor 

sau părinților elevilor printr-un grup de Viber sau poștă electronică din partea dirigintelui sau 

profesorului de subiect respectiv (de ex. trimiterea la texte care trebuie citite, la link-urile la care se află 

prezentări și filme, trimiterea la exerciții, îndrumări de scriere a temei de casă și altele). 

În curs de pregătire sunt și orele în limbile minorităților naționale (subiectul – limba maternă 

clasele 1 -4 ale școlii elementare) care vor fi trasnmise la RTV2, dar și la unele televiziuni locale și 

private. Totodată, pe platforma RTS Planeta pentru elevii aparținând minorităților naționale care în 

întregime frecventează cursurile în limba maternă, vor fi disponibile și alte conținuturi digitale, precum 

și înregistrările video ale orelor. Conținuturile care lipsesc în limba maternă, elevii le pot urmări în 

limba sârbă prin intermediul canalelor RTS 3 și RTS Planeta. Cu privire la începerea transmisiunii 

postării conținuturilor, școlile dar în acest mod și părinții, vor fi informați prin intermediul site-ului 

ministerului și site-urilor consiliilor naționale ale minorităților naționale. Profesorii care țin cursuri în 

limbile minorităților naționale de asemenea sunt obligați să ofere sprijin suplimentar la învățare, prin 

toate formele disponibile de comunicare. 

Pentru elevii școlilor medii, predările din cadrul subiectelor de învățământ general și unelor 

subiecte de specialitate vor fi disponibile pe platforma RTS Planeta. Școala medie este obligată să 

posteze pe site-ul propriu baner-ul cu toate link-urile prin intermediul cărora se poate accesa la lecții și 

platforme de învățare. 

Pentru elevii care au nevoie de o abordare individuală structurală în cadrul activității, respectiv 

conformarea în cadrul planului de învățământ individual (PEI), PEI-1, PEI-2 și PEI-3, profesorii vor 

pregăti materiale speciale de învățare și le vor pune la dispoziție elevilor în felul în care se înțeleg cu 

părinții.  

Profesorii și elevii școlilor elementare și medii au la dispoziție un număr mare de platforme 

online (Viber, Zoom, Microsoft Teams), precum și platforma națională de învățare online Școala mea 

(Moja škola). Prin utilizarea acestora, profesorii și elevii vor fi în situație să realizeze interacțiunea și 

schimbul de materiale în funcția de însușire a conținuturilor din progamă. Îndrumările și recomandările 

pedagogice pentru utilizarea acestor platforme se află pe pagina www.rasporednastave.gov.rs și 

utilizarea acestora este gratuită. Pe pagina oficială de internet a Ministerului vor fi postate îndrumările 

http://www.rasporednastave.gov.rs/
http://www.rasporednastave.gov.rs/
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corespunzătoare, precum și informațiile despre datele în legătură cu începerea aplicării acestora. 

În cel mai bun interes al elevilor, al dezvoltării și educației acestora, și în scopul încheierii cu 

succes a anului școlar curent, îi rugăm pe părinții ca în mod responsabil și în conformitate cu 

posibilitățile sale să controleze procesul de învățare la domiciliu și să-i stimuleze pe elevii pentru 

frecventarea cu regularitate a activității. Scopul disponibilității conținuturilor de învățare este realizarea 

procesului însuși de învățare, care din cauza circumstanțelor extraordinare va continua la domiciliu, cu 

sprijin profesorilor dar și al părinților. Elevii vor primi îndrumări pentru exerciții, scrierea temelor de 

casă, scrierea eseurilor, elaborarea prezentărilor și a altor producte pe care singuri sau cu ajutorul 

părinților, în funcție de vârstă și competențe digitale, le vor remite profesorilor prin email sau o altă 

platformă educativă și anume pentru toate subiectele, fapt prin care se va asigura continuitatea în 

învățare, urmărirea avansării și posibilitatea de evaluare. Cu privire la aceasta este și obligația 

profesorilor ca toate unitățile didactice realizate să se înregistreze în catalogul electronic/sau în alte 

forme de documentație pedagogică. În urma normalizării condițiilor și în urma întoarcerii elevilor în 

clase, toate notele formative calitative și aprecierile profesorilor, pot fi folosite în mod important pentru 

evaluarea la sfârșitul anului școlar. 

Toate acestea sunt precondițiile pentru asigurarea încheierii anului școlar și continuarea 

școlarizării. Doar prin înțelegerea intereselor elevilor și cu spijinul părinților, această obligație o putem 

realiza împreună cu succes.  

 Prin intermediul școlilor părinții vor primi și alte îndrumări din partea organelor competente, 

referitoare la situația epidemiologică, dar și sfaturi folositoare ca o formă de ajutor socio-psihologic în 

situația extraordinară. 

Informații suplimentare în legătură cu învățarea la distanță, ca o formă de sprijin procesului 

didactic, părinții le pot primi prin apelarea numărului de telefon 011/735 05 57. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare, 

 


