Nr. __________/ ____.11.2019

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Către:
− Unitățile

de învățământ
Municipiul București,

preuniversitar

de stat

și particulare din

În atenția:
− Directorilor unităților de învățământ,
− Șefilor de catedră științe socio-umane/
−
−

Responsabililor comisiilor
metodice de specialitate științe socio-umane – nivel gimnazial și liceal,
Responsabililor comisiilor metodice învățământ primar,
Profesorilor care predau științe socio-umane la gimnazoiu și liceu,
respectiv, profesorilor pentru învățământul primar.

PRECIZĂRI CU REFERIRE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE – etapa pe școală
Anul școlar 2019-2020
PRECIZĂRI GENERALE:

1. Olimpiada de științe socio-umane – etapa pe școală, în anul școlar 2019-2020,
este organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile OMECTS nr.
3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în
calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, modificat și completat prin
OMEN nr. 4203/30.07.2018 și OMEN nr. 3015/08.01.2019, precum și cu precizările
Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de științe socioumane nr. 25103/22.01.2019;
2. Olimpiada școlară are ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare
înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științelor socio-umane,
reprezentând o competiție școlară de excelență;
3. Participarea la competiție este deschisă tuturor elevilor, respectând principiul
egalităţii de şanse şi non discriminării, de la toate formele de învățământ din
învățământul de stat, particular și confesional.
4. Olimpiada școlare nu se subsumează învățământului obligatoriu/nu face parte din
învățământul obligatoriu, participarea elevilor la aceasta fiind opțională.
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PRECIZĂRI SPECIFICE:

A.
B.
-

Perioada de organizare și desfășurare a etapei pe școală a olimpiadei de socio-umane:
9 – 15 decembrie 2019, obligatoriu în afara orelor de curs
Locul de organizare și desfășurare a olimpiadei:
unitățile de învățământ care au candidați la una dintre disciplinele socio-umane, în funcție de
nivelul de studiu
C. Responsabilitatea organizării etapei pe școală a olimpiadei de științe socio-umane:
- responsabilitatea organizării și desfășurării etapei pe școală a olimpiadei de științe socio-umane,
a evaluării lucrărilor, revine unității de învățământ, președintele comisiei de organizare și evaluare
a lucrărilori fiind directorul unității de învățământ;
D. Realizarea subiectelor și a baremelor de evaluare și notare:
- responsabilitatea realizării subiectelor și a baremelor, pentru epata pe școală a olimpiadei de
științe socio-umane, revine comisie de organizare și evaluare de la nivelul unității de
învățământ;
-

evaluarea lucrărilor se va realiza de către o echipă formată din doi profesori de specialitate sau,
după caz, un profesor de specialitate și un alt profesor care predă științe socio-umane/ un
profesor de specialitate și un profesor din aria curriculară om și societate;
E. Disciplinele de concurs și participarea elevilor:
- disciplinele de concurs: educaţie civică (ciclul primar), cultură civică (ciclul gimnazial), logică,
argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal);
- participarea elevilor:
la olimpiada de educaţie civică (ciclul primar), la toate etapele, elevii participă în cadrul echipajelor
formate din doi elevi din clasele a III-a sau a IV-a, din cadrul aceleiaşi unităţi şcolare (echipajele pot
fi omogene, respectiv câte doi elevi din clasa a III-a sau doi elevi din clasa a IV-a sau neomogene,
respectiv un elev din clasa a III-a şi un elev din clasa a IV-a);
la olimpiada de cultură civică (ciclul gimnazial), la toate etapele, elevii participă în cadrul
echipajelor formate din doi elevi din clasele a VII-a sau a VIII-a, din cadrul aceleiaşi unităţi şcolare
(echipajele pot fi omogene, respectiv câte doi elevi din clasa a VII-a sau doi elevi din clasa a VIII-a
sau neomogene, respectiv un elev din clasa a VII-a şi un elev din clasa a VIII-a);
la olimpiada de ştiinţe socio-umane (ciclul liceal), la toate etapele, elevii participă individual,
indiferent de anul de studiu în care se află şi de forma de învăţământ pe care o urmează.
F. Durata de desfășurare a olimpiadei:
- 2 ore pentru elevii de la ciclul primar și gimnaziu și 3 ore pentru elevii de la liceu.
G. Tematica olimpiadei și conținuturile necesare pregătirii elevilor și elaborării
subiectelor, pentru disciplinele la care se susține olimpiada:
- Olimpiada la ştiinţele socio-umane, la toate etapele se desfăşoară pe baza unor teme generale;
pentru disciplinele de la nivelul ciclului liceal, respectiv logică, argumentare și comunicare,
psihologie, sociologie, economie, filosofie sunt precizate şi conţinuturi care au menirea de a
orienta elevii în pregătirea lor în raport cu tema generală a fiecărei discipline de la nivelul
ciclului liceal;
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-

temele generale pot fi cunoscute consultând Regulamentul specific de organizare și desfășurare a
Olimpiadei de științe socio-umane (www.socio-umane.ro);
itemii orientativi pentru realizarea subiectelor pot fi cunoscuți consultând Regulamentul specific
de organizare și desfășurare a Olimpiadei de științe socio-umane (www.socio-umane.ro);
pentru disciplinele de la nivelul ciclului liceal, conținuturile necesare pregătirii elevilor și
elaborării subiectelor, pentru etapa pe școală a olimpiadei, vor fi în conformitate cu materia
planificată a fi parcursă până la data organizării olimpiadei.

-

H. Transmiterea rezultatelor:
- Fiecare unitate de învățământ care a organizat și desfășurat etapa pe școala a Olimpiadei de
științe socio-umane va transmite, după modelul indicat, situația participării elevilor și notele
obținute de către aceștea, astfel: în format excel editabil, la profesorii metodisți desemnați la
nivelul fiecărui sector, iar în format letric, asumată prin semnaturile profesorilor care au
pregătit elevii, dar și prin semnătura directorului unității de învățământ și ștampila instituției,
la inspectorul de specialitate (cam. 22 - ISMB);
-

Modelul de raportare a situației:

Nr.
Crt.

-

Unitatea de învățământ

Nume, inițială tată, prenume
elev/ elevi echipaj

Clasa

Notă

Profesor
îndrumător

Profesorii metodiști desemnați:
sectorul

1
2
3
4
5
6

-

Disciplina

Nume și prenume profesor metodist

SORA ADRIANA NICOLETA
ILIE CRISTINA
ZECIU NICOLETA SIMONA
BARBU ANDA
DUMITRESCU FLORICA
SZIN ADRIAN

E-mail

adriana.nicoleta.s@gmail.com
ilie.cristina.2009@gmail.com
simonazeciu@gmail.com
barbu.anda@gmail.com
florydumitrescu@yahoo.com
adrian_szin@yahoo.com

Termen de transmitere: 20 decembrie 2019

PRECIZĂRI FINALE:
În conformitate cu prevederile art. 15 (1) al OMEN nr. 4203/30.07.2018 și precizările
Regulamentului specific al olimpiadei – punctul 5 a) și d), pentru municipiul București, de la etapa
pe școală pentru etapa sectoarelor municipiului Bucureşti - criteriile de selecţie (nota minimă,
nr. elevi calificaţi pentru etapa următoare) sunt stabilite, de Comisiile sectoarelor municipiului
București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisiile de organizare
din cadrul acestora, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea etapei curente a olimpiadei.
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Ioana Mihaela NEACȘU

Inspector școlar socio-umane,
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Adrian-Gabriel HORVAT
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