EXTRAS DIN REGLEMENTĂRILE ORGANIZAȚIONALE CU PRIVIRE
LA DEMARAREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI
EDUCAȚIONAL ÎN COLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚ AL ASEM, ÎN
CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC CU COVID-19 PENTRU ANUL DE
STUDII 2021-2022

CADRUL NORMATIV

✓ Ordinului Ministerului Educației și Cercetării al Republicii

Moldova nr. 1170 din 24.08.2021 „Cu privire la organizarea
procesului educațional în instituțiile de învățământ”;
✓ Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

a Republicii Moldova nr. 60 din 23.08.2021.

PREVEDERI SPECIALE
1.
2.
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Organizarea procesului educațional în Colegiul Național de Comerț al ASEM se va
realiza în conformitate cu Modelul 6 (învățare mixtă).
Învățarea în două schimburi se va realiza prin divizarea contingentului de elevi: anul
I-III de studii vor învăța în schimbul I, iar anul IV de studii, în schimbul II.
Grupele academice ale anului I de studii vor studia în schimbul I, prezența fizică a
acestora fiind de 100 %, reieșind din capacitatea sălilor, care permite distanța de cel
puțin 1 m. a unui elev față de altul.
Grupele academice ale anului II-III de studii vor fi repartizate în două subgrupe care
vor activa pe rând, fizic și online: prima subgrupă e prezentă fizic în auditoriu, câte
unul în bancă, timp de 2 săptămâni, cealaltă subgrupă e prezentă online. Activitatea
se desfășoară sincron.
Criteriul de divizare a subgrupelor anului de studii II – III, în vederea realizării
procesului educațional sincron, va fi repartizarea elevilor grupei academice în funcție
de limba străină: engleza / franceza, exceptând grupele academice constituite în
totalitate din elevi care studiază o singură limbă străină. Aceste grupe vor fi divizate în
două subgrupe egale.
Grupele academice ale anului IV de studii vor studia în schimbul II, prezența fizică a
acestora fiind de 100 %.
Durata unei ore de contact direct va fi de 70 minute, pauza constituind 10 minute.
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Orele de contact direct pentru schimbul I vor începe la ora 08.00. Schimbul II va
demara la ora 13.30. Între schimbul I și schimbul II se va desfășura igienizarea
obligatorie a spațiilor (20 minute).
Studiul individual ghidat de profesor se va realiza, în totalitate, prin metode de
comunicare online (consultând platformele digitale recomandate).
Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, care necesită interacțiune
strânsă între membrii comunității educaționale, vor fi anulate, pentru a reducere
riscului de infectare cu COVID -19.
În scopul minimalizării riscului de infectare, deplasarea grupelor academice dintr-o
sală în alta este restricționată (fiecare grupă / subgrupă se va afla într-o singură sală
de studii), exceptând anul IV de studii, în cazul disciplinelor care necesită o împărțire
obligatorie (Limba străină și Tehnologia informației și comunicațiilor), iar spațiile
educaționale permit această divizare.
Elevii anului II – III de studii, care vor accede la procesul educațional mixt
(sincronizarea actului predării – învățării – evaluării la distanță cu prezența fizică a
elevilor), vor realiza disciplina liceală limba străină în conformitate cu orarul pentru
semestrul I. Prima subgrupă (engleza) va realiza limba străină, două săptămâni în
sala de studii, iar subgrupa a doua (franceza) prin intermediul platformelor digitale
online. Rotația grupelor se va realiza o dată la două săptămâni.

13. Disciplina liceală informatică, pentru semestrul I de studii al anului de învățământ

2021-2022, se va desfășura exclusiv prin ore de contact direct cu studierea
conținuturilor teoretice. Orele de laborator vor fi preconizate pentru semestrul II de
studii al anului de învățământ 2021-2022.
14. Disciplina liceală educație fizică se va realiza predominant prin ore de teorie, evitând
orele practice, care includ susținerea exercițiilor fizice, a jocurilor sportive, ce implică
o interacțiune strânsă între elevi. În măsura posibilităților sălilor de sport, elevii se pot
implica în anumite activități preconizate conform Planului de învățământ. În calitate
de excepție, anumite jocuri sportive se pot desfășura exclusiv în aer liber.
15. Numărul de note curente din timpul unui semestru acordate fiecărui elev trebuie să
fie, cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de contact direct la unitatea de curs,
dar nu mai mic de 3 note pentru o disciplină/unitate de curs.

MANAGEMENTUL PROCESULUI EDUCAȚIONAL COMBINAT (SINCRON)
În vederea respectării modelului III (învățarea alternantă), valabilă pentru elevii
anului II-III, care vor studia sincron, se vor respecta cu strictețe câteva aspecte:
elevii vor fi conectați la orele de contact direct prin platformele educaționale: google
meet sau zoom.
pentru realizarea SIGP (Studiului individual ghidat de profesor), membrii comunității
educaționale (implicați în acest proces (elevi / cadre didactice), vor utiliza platformele
digitale: zoom, classroom, etc.
evaluările formative se vor realiza, în exclusivitate, în zilele de prezență fizică a
elevilor;
cadrele didactice implicate în procesul predării sincronizate vor conecta subgrupa
care nu este prezentă fizic la ore, prin dispozitive compatibile: calculator, tabletă,
telefon, cu 2 minute înainte de începerea orei de contact direct, vor face apelul și vor
nota, în catalog, prezența fiecărui elev la oră.
linkul care va permite acces la ora de contact direct va fi transmis în grupul elevilor
care urmează a fi conectați la proces și, la necesitate, personalului din administrație.
elevii conectați online vor fi implicați activ în procesul de predare – învățare, și, după
posibilitate, notați. Elevii prezenți fizic la oră vor fi notați în conformitate cu
Regulament intern referitor la notarea sistematică a elevilor din Colegiul Național de
Comerț al ASEM.
1.

Elevii care nu vor accesa platformele digitale online, vor avea absență, care, în funcție
de situație, va fi ulterior clasificată ca motivată / nemotivată. Elevii care nu se vor
prezenta fizic la orele de contact direct, la fel vor avea absență.
3. Elevii se vor conecta la ora de contact direct prin utilizarea obligatorie a camerei
video.
4. Pentru unele discipline din componenta liceală, în prima lună de studii, se va
organiza, obligatoriu, evaluarea inițială, pentru a stabili gradul de formare al elevilor,
după perioada în care învățământul clasic a fost restricționat.
5. Catalogul electronic va fi completat doar pentru disciplina/ unitatea de curs: Limba
străină.
2.

GRAFICUL PROCESULUI EDUCAȚIONAL
Schimbul I
I

0800-0910

Desfășurarea orei de contact direct

II

0920-1030

Desfășurarea orei de contact direct

III

1040-1150

Desfășurarea orei de contact direct

IV

1200-1310

Desfășurarea orei de contact direct
Între schimburi – Igienizarea spațiilor – 20 minute
Schimbul II

V

1330-1440

Desfășurarea orei de contact direct

VI

1450-1600

Desfășurarea orei de contact direct

VII

1610-1720

Desfășurarea orei de contact direct

VIII

1730-1840

Desfășurarea orei de contact direct

