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Perioada :  septembrie 2020 

Cursurile la grupele CJEX BN vor începe  joi,01 octombrie 2020.  

Activitatea se va desfășura on-line, cel puțin până la stabilizarea orarelor în școlile gazdă. Se 

poate lucra și în săli de clasă, acolo unde există înțelegere din partea unităților școlare gazdă. 

! Vă vom anunța în timp util unitățile școlare aprobate de ISJ BN, pentru susținerea activităților!   

Numărul de elevi în grupe va fi astfel stabilit încât să poată studia în clasele din școli, respectând 

distanțarea fizică pentru securitatea medicală.  

!Vom anunța efectivele pe grupe, înainte de testări, după aprobare în CA! 

În toate situațiile ne vom supune regulilor stabilite de școlile gazdă! Respectați toate regulile de 

securitate COVID 19 la cursuri și în pauze!  

Obiective 

1. Organizarea grupelor, stabilirea și aprobarea programelor de activități 2020 - 2021 

2. Pregătirea instrumentelor pentru activități on – line 

3. Respectarea regulilor de Securitate stabilite în școlile gazdă  

 

Activități  

Activitatea Termen Indicatori de 

performanță 

 

1. Formarea grupelor de studiu: 

- Actualizarea grupelor de studiu, în 

conformitate cu rapoartele date la CJEXBN. 

- Discutarea cu elevii care rămân în grupă. 

- Depistarea și promovarea elevilor noi, 

dornici și capabili de mare performanță, 

pentru testare. Consultarea profesorilor de la 

clasă. 

 

 

 

01 – 14 septembrie 20 

 

Tabele actualizate 

Rapoarte la 

CJEXBN 

 

2. Planificarea tematică și temporală a activităților 

- Recuperarea temelor din anul școlar 

precedent afectat de COVID19 

- Teme din programele extinse și cele pentru 

olimpiade și concursuri 

 

 

01 – 19 septembrie 20 

 

Planificări 

actualizate 

Baterii de teste 

pentru 

clasă/disciplină 



 

 
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD, 

Bistrița, Bd. Republicii, nr.8, Tel/fax: 0363100438, mail: excelentabn@gmail.com, https://excelentabn.ro 
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  ȘI 

CERCETĂRII 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR JUDEȚEAN  

BISTRIȚA – NĂSĂUD 

- Pregătirea testelor de admitere și a testării 

inițiale 

- Stabilirea – împreună cu elevii și părinții– a  

platformelor de lucru on – line și a modului 

de comunicare 

 

 

3. Testarea elevilor, înscrierea oficială și începerea 

activităților 

- Testarea va fi on – line sau față în față 

funcție de situația sanitară la data testării 

 

 

Conform planificărilor 

stabilite prin CA de la 

CJEX BN 

 

Rezultate 

validate de CA 

al CJEX BN 

 

Bistrița, 31 august 2020        Director 

          Prof. Constantin Rus 

 

Vă rugăm să urmăriți cât mai des website-ul CJEXBN – www.excelentabn.ro  

pentru a fi la current cu precizările, anunțurile și completările necesare pentru 

respectarea datelor de realizare.  

Anunțați și elevii să urmărească periodic acest website.  

Colegii care lucrează pe programul HLO de la eMAG vor urmări și website-ul 

www.hailaolimpiada.ro pentru respectarea cerințelor pentru înscrierea elevilor 

și completarea documentelor. 

 

http://www.excelentabn.ro/
http://www.hailaolimpiada.ro/

