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L/R.N.S.M. Nr. 301/23.04.2021

Către: inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

în atenţia: domnului/doamnei inspector şcolar general, INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEANWJNHX»RA

nreg __SO \ nOH nJ,rs71domnului/doamnei inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare

Stimate Domnule/Stimată Doamnă Inspector Şcolar General,

Stimate Domnule/Stimată Doamnă Inspector Şcolar,

Pandemia a afectat întreaga societate, dar mai cu seamă sistemul educaţional, care a fost
nevoit să transfere actul instructiv-educativ în spaţiul virtual şi să limiteze interacţiunile dintre
elevi, profesori şi părinţi. De multe ori, elevii au constatat că orele din mediul online nu le
satisfac cu adevărat nevoile educaţionale, fie din lipsa motivaţiei pentru cursurile asistate de
tehnologie, fie din lipsa unei comunicări constante cu profesorii de la clasă sau chiar din cauza
lipsei resurselor.

Noţiunile de platformă naţională de e-leaming şi de bibliotecă şcolară virtuală există în
Legea educaţiei naţionale încă din anul 2011, însă, din păcate, nici până acum acestea nu au
fost operaţionalizate şi puse la dispoziţia elevilor şi a profesorilor. De aceea, pentru că am
conştientizat de la bun început nevoia de a sprijini comunitatea şcolară în adaptarea la noile
modalităţi de predare-învăţare, Consiliul Naţional al Elevilor a lansat prima platformă de

e-learning, numită VreauLaExamen, care îşi propune să ajute elevii din clasele terminale (a
VIII-a şi a XH-a) în pregătirea pentru susţinerea examenelor naţionale.

Platforma a fost realizată cu sprijinul a zeci de elevi, profesori şi studenţi voluntari, care
au conceput materiale şi lecţii explicative, exerciţii şi probleme interactive, astfel încât elevii
din anii terminali să poată regăsi, într-un singur loc, toate conţinuturile de care au nevoie pentru
a se pregăti temeinic pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat. Totodată, platforma dispune şi
de un mecanism prin care elevul îşi poate vedea propria evoluţie, astfel încât acesta să ştie
nivelul la care se află şi să îşi poată crea un plan individual de învăţare. De asemenea, platforma
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poate servi şi ca instrument didactic util pentru orice profesor care îşi propune să sporească

interacţiunea cu elevii de la clasă.
*

Având în vedere aspectele prezentate mai sus şi considerând că o diseminare la nivel

instituţional ar avea un impact major asupra gradului de răspândire a informaţiei, vă rugăm să

promovaţi platforma de e-leaming a Consiliului Naţional al Elevilor ('https://cne.vreaula.ro)

pe canalele de comunicare interne şi externe ale inspectoratului şcolar, către directorii unităţilor
de învăţământ şi către părinţi.

Vă mulţumim anticipat!

Asigurăndu-vă de întreaga noastră consideraţie,

Preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor,

Rareş VOICU

** O-J5
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Secretar executiv,

Silviu MORCAN

CONSILIUL NATIONAL AL ELEVILOR
*

E-mail: secretariat@consiliulelevilor.ro
Tel.: Departament organizare internă: 0771.674.389

Pagina 2 din 2




