Nr. 30344 / 13.12.2017
Către:
- Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare din Municipiul Bucureşti,
În atenţia:
- Directorilor unităţilor de învăţământ,
- Responsabililor comisiilor metodice de specialitate/ Șefilor de catedră științe socioumane,
- Cadrelor didactice care predau discipline socio-umane la nivelul primar (Educaţie civică
- clasele a III-a și a IV-a), gimnazial (Cultură civică - clasele a VII-a și a VIII-a) şi liceal
(Logică, argumentare și comunicare; Psihologie; Economie; Sociologie și Filosofie).

Precizări privind organizarea și desfășurarea
Olimpiadei de Științe socio-umane,
Etapa locală/ pe sector, Anul școlar 2017-2018, respectiv,
pregătirea și participarea elevilor la olimpiadă
Pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Olimpiadei de știinţe socio-umane, etapa
locală/ pe sector, în anul școlar 2017-2018, la nivelul celor 6 sectoare, vă rugăm să respectaţi
precizările cuprinse în prezenta adresă.

I.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI – etapa locală/ pe sector
1. Olimpiada de ştiinţe socio-umane, etapa locală/ pe sector, va avea loc în data de
27 ianuarie 2018 (sâmbătă);
2. unităţile de învăţământ alese pentru găzduirea olimpiadei sunt cele afişate pe site-ul
profesorilor de ştiinţe socio-umane www.socio-umane.ro;
3. începerea concursului propriu zis – ora 10.00;
4. elevii participanţi la olimpiadă vor fi prezenţi la unităţile de învăţământ organizatoare şi
vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 09.00 - 09.30, conform listelor afișate la
avizierul școlii organizatoare și pe ușile sălilor de concurs; în cazuri excepţionale, bine
justificate, intrarea elevilor întârziaţi va fi permisă până la ora începerii concursului
propriu zis, dar nu şi după ce subiectele au fost distribuite în sălile de concurs;
5. în timpul olimpiadei, ieşirea din sala de clasă destinată desfășurării concursului, se va face
doar în situaţii motivate, elevii fiind însoţiţi de către unul dintre profesorii supraveghetori,
până la întoarcerea în sala de concurs (de ex: deplasarea la grupurile sanitare sau alte
situaţii de urgenţă …);
6. durata competiţiei: 2 ore pentru nivelul primar şi gimnazial, 3 ore pentru nivelul liceal;
7. concurenţii vor avea asupra lor, în scopul legitimării, un act de identitate (C.I./ paşaport/
certificat de naştere) sau carnetul de note vizat pentru anul şcolar în curs – documentele
enumerate se acceptă în original sau în copie xerox;
8. se interzice introducerea în sălile de concurs a oricăror materiale sau aparate/ dispozitive
electronice de comunicare și/sau de calcul, care pot vicia în vreun fel buna desfăşurare a
concursului şi corectitudinea acestuia (caiete, notiţe, însemnări, manuale, broşuri,
dicţionare, telefoane mobile, tablete, aparate de calcul, ceasuri SMART etc.);
9. elevii au voie să intre în sălile de concurs doar cu documentul de legitimare (în original sau
copie xerox) şi cu instrumentele de scris/ instrumentele de lucru (stilou cu cerneală
albastră/ pix cu pastă albastră, riglă, creion, bloc de desen A4, acuarele, creioane colorate
alte materiale, în funcţie de specificul probei);
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10. orice tentativă de fraudare/ fraudarea concursului şi/ sau încălcarea normelor de conduită
stabilite prin regulamentele şcolare/ Statutul elevului se sancţionează cu eliminarea din
concurs a elevilor implicaţi, anularea lucrărilor acestora şi pierderea dreptului de
participare la competiţiile din anul şcolar viitor;

II.

AFIȘAREA REZULTATELOR; CONTESTAŢIILE
11. rezultatele iniţiale se vor afișa în ziua concursului, până la ora 24.00, la sediul unităţilor de
învăţământ gazdă și pe site-ul profesorilor de știinţe socio-umane www.socio-umane.ro;
12. eventualele contestaţii se vor depune la secretariarele unităţilor de învăţământ gazdă,
luni 29 ianuarie 2018, în intervalul orar 08.00 – 12.00;
13. elevii care doresc reevaluarea lucrărilor vor completa în nume propriu, după legitimare,
o cerere tip în acest sens (în cazul echipajelor este necesară prezenţa și legitimarea ambilor
elevi, cererea tip fiind semnată de către cei doi elevi);
14. rezultatele finale se vor afișa la sediul unităţilor de învăţământ gazdă și pe site-ul
profesorilor de știinţe socio-umane: www.socio-umane.ro, în data de 29 ianuarie 2018,
până la ora 24.00;

III.

CALIFICAREA PENTRU ETAPA PE MUNICIPIU A OLIMPIADEI
15. elevii/ echipajele care obţin la etapa locală/ pe sector a olimpiadei cel puţin nota 8.50,
se califică pentru etapa municipală a olimpiadei

IV.

PRECIZĂRI FINALE
16. vor putea participa la etapa locală/ pe sector a olimpiadei de știinţe socio-umane numai
elevii care se regăsesc pe listele transmise de către unităţile de învăţământ, respectiv,
echipajele, în formula în care s-au calificat pentru această etapă a olimpiadei, conform
listelor transmise din partea unităţilor de învăţământ de provenienţă, cu respectarea
criteriilor de promovare;
17. atașăm prezentei Lista cu privire la delimitarea materiei pentru etapa locală/ pe sector a
olimpiadei de știinţe socio-umane, anul școlar 2017-2018;
18. precizările cuprinse în prezenta Adresă a ISMB vor fi respectate întocmai.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Ionel Florian LIXANDRU

Inspector şcolar pentru socio-umane,
Adrian-Gabriel HORVAT
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DELIMITAREA MATERIEI PENTRU ETAPA LOCALĂ/ PE SECTOR
A OLIMPIADEI DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE,

Anul şcolar 2017-2018

1. EDUCAŢIE CIVICĂ şi CULTURĂ CIVICĂ
Tema: Demnitatea persoanei în societatea democratică
2. LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE
Tema: Analiza logică și evaluarea argumentelor
Conţinuturi:
- Argumentarea şi structura ei
- Principiile logicii
- Termenii
- Definiţia şi clasificarea
- Propoziţii categorice şi raporturi logice între propoziţii categorice
- Inferenţe imediate cu propoziţii categorice: conversiunea şi obversiunea
3. PSIHOLOGIE
Tema: Conduita psiho-socială din perspectiva interacţiunii proceselor psihice
Conţinuturi:
- Psihicul şi caracteristicile acestuia
- Precese cognitive senzoriale – caracterizare generală
- Procese cognitive superioare: Gândirea, Memoria, Imaginaţia
- Mecanisme de reglaj: Limbajul
4. SOCIOLOGIE
Tema: Individ și societate
Conţinuturi:
- Metodologia cercetării sociologice
- Structura socială: Status și rol, Relaţii sociale, Grupuri sociale
5. ECONOMIE
Tema: Consumatorul, producătorul şi piaţa
Conţinuturi:
- Consumatorul: Nevoi şi resurse, Costul de oportunitate, Utilitatea economică
- Producătorul: Proprietatea, Factorii de producţie, Combinarea factorilor de producţie,
Productivitatea, Costulul
6. FILOSOFIE
Tema: Pluralism valoric în construcţia umanului
Conţinuturi:
- Omul
- Morala

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU SOCIO-UMANE,
Adrian-Gabriel HORVAT

NOTĂ: Pentru cunoaşterea itemilor orientativi utilizaţi în realizarea subiectelor, precum şi a competenţelor

evaluate, se va putea consulta Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei, postat pe
www.socio-umane.ro - Concursuri școlare
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