Nr. _________ / ____________

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
PROFESORILOR DE ŞTIINŢE SOCIO‐UMANE,
ORGANIZATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Anul şcolar 2016‐2017
Avizat,
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
Ionel Florian LIXANDRU

LUNA

Septembrie
2016

Octombrie
2016

Noiembrie
2016

Decembrie
2016

ACTIVITATEA
‐ Consfătuirea anuală a
profesorilor de socio‐
umane
‐ Videoconferinţă
MENCŞ‐ISMB

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII,
ORGANIZATORI

GRUP ŢINTĂ/
PARTICIPANŢI,
INVITAŢI

‐ 5 septembrie 2016, ora 10.00
‐ Col. Naţional „M. Basarab”, sector 3
‐ insp. şcolar de specialitate
‐ 14 septembrie 2016, ora 10.00
‐ ISMB
‐ MENCŞ
‐ 23 septembrie 2016, ora 09.00
30 septembrie 2016, ora 09.00
‐ Col. Naţional „M. Basarab”, sector 3
‐ insp. şcolar de specialitate

‐ cadrele didactice de
specialitate din Mun.
Bucureşti
‐ insp şcolar de specialitate
‐ profesorii metodişti ai
ISMB
‐ profesorii debutanţi care
predau ştiinţe socio‐umane
în Mun. Bucureşti

‐ 14 octombrie 2016, ora va fi
anunţată la o dată ulterioară

‐ profesorii de filosofie din
Mun. Bucureşti

‐ ZIUA MONDIALĂ A
FILOSOFIEI – Anul Aristotel
(dezbatere)
‐ Activitate demonstrativă,
disciplina FILOSOFIE

‐ 18 noiembrie 2016, ora 10.00
‐ Liceul Teoretic „I. Barbu”, sector 5
‐ prof. Laura CREŢU

‐ ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
TOLERANŢEI (dezbatere)
‐ Activitate demonstrativă,
disciplina CULTURĂ CIVICĂ
– Provocările aplicării
Statutului elevilor din
prisma respectării
drepturilor copilului
‐ ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
DREPTURILOR OMULUI
‐ Sesiune de comunicări
ştiinţifice pentru profesori
şi elevi

‐ 25 noiembrie, ora 10.00
‐ Şcoala Gimnazială nr. 79, sector 4
‐ prof. Gina BANCĂ

‐ profesorii de filosofie,
logică şi cultură civică
din Mun. Bucureşti
‐ invitaţi: Facultatea de
Filozofie a Univ. Bucureşti
‐ elevi
‐ profesorii de ştiinţe socio‐
umane din Mun. Bucureşti
‐ invitaţi: Asociaţia pentru
Dialog Intercultural
‐ elevi

‐ „Proiectarea activităţii
didactice ‐ principii ale
proiectării activităţii
didactice şi instrumente ale
proiectării activităţilor de
predare‐învăţare‐evaluare”
‐ Intrunirea profesorilor de
filozofie – Facultatea de
filozofie a Univ. Bucureşti

‐ 9 decembrie 2016, ora 09.00
‐ Col. Naţional „E. racoviţă”, sector 2
‐ prof. Daniela OPREA

‐ profesorii de ştiinţe socio‐
umane din Mun. Bucureşti
‐ invitaţi
‐ elevi
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OLIMPIADA DE ŞTIINŢE
SOCIO‐UMANE
Etapa pe şcoală
Ianuarie
2017

Februarie
2017

Martie
2017

Aprilie
2017

Mai
2017

Iunie
2017

OLIMPIADA DE ŞTIINŢE
SOCIO‐UMANE
Etapa pe sector
CONCURSUL NAŢIONAL
DEMOCRAŢIE ŞI
TOLERANŢĂ
Etapa pe şcoală
CONCURSUL ISTORIE ŞI
SOCIETATE ÎN
DIMENSIUNE VIRTUALĂ
Etapa pe municipiu
OLIMPIADA DE ŞTIINŢE
SOCIO‐UMANE
Etapa pe municipiu
CONCURSUL
CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
ÎN ROMÂNIE
Etapa pe municipiu
CONCURSUL NAŢIONAL
DEMOCRAŢIE ŞI
TOLERANŢĂ
Etapa pe sector
Activitate demonstrativă –
DEBATE
(colaborare între Şc. Sup.
Comercială N. Kretzulescu,
sector 3 şi Col. Naţional
Cantemir Vodă, sector 2)
Conferinta „ Competente
interculturale la locul de
munca, pentru integrarea
intr‐o lume globalizata”
CONCURSUL NAŢIONAL
DEMOCRAŢIE ŞI
TOLERANŢĂ
Etapa pe municipiu

12 – 16 decembrie 2016
‐ unităţile de învăţământ din Mun.
Bucureşti
‐ profesorii de specialitate
‐ 21 ianuarie 2017
‐ unităţile de învăţământ desemnate la
nivelul sectoarelor, cnf. Graficului
Competiţiilor şcolare 2016‐2017
‐ profesorii metodişti
13 – 17 februarie 2017
‐ unităţile de învăţământ gimnazial
din Mun. Bucureşti
‐ profesorii de cultură civică
‐ 22 februarie 2017
‐ Col. Naţional „I.L. Caragiale”, sector 1
‐ insp de specialitate
‐ profesorii metodişti
‐ 11 martie 2017
‐ Col. Tehnic „C.D. Neniţescu”, sector 3
‐ insp de specialitate
‐ profesorii metodişti
‐ 17 martie 2017
‐ Col. Naţional „M. Basarab”, sector 3
‐ insp de specialitate
‐ profesorii metodişti
‐ 18 martie 2017
‐ unităţile de învăţământ desemnate la
nivelul sectoarelor, cnf. Graficului
Competiţiilor şcolare 2016‐2017
‐ profesorii metodişti
‐ 24 martie 2017, ora 09.00
‐ Şc. Superioară Comercială N.
Kretzulescu, sector 3
‐ prof. Marius MORAR, Ortansa MOISE,
Valentin IONESCU

‐ elevii capabili de
performanţă

‐ 7 aprilie 2017, ora 10
‐ Col. Tehnic D. Leonida, sector 2
‐ prof. Alexandru ILIE, prof. Simona
LUCA
‐ 6 mai 2017
‐ Şcoala Gim. „Sf. Silvestru”, sector 2
‐ insp de specialitate
‐ profesorii metodişti

‐ profesorii de ştiinţe socio‐
umane din Mun. Bucureşti

Rolul disciplinelor
optionale in formarea
personalitatii elevilor‐
activitate demonstrativa

‐19 mai 2017, ora 10
‐Liceul Teoretic Al. I. Cuza, sector 3
‐Prof. Iordan Marieta

Festivitate premiere

Data, ora şi locul vor fi anunţate
ulterior

‐ elevii capabili de
performanţe

‐ elevii de gimnaziu,
capabili de performanţă
‐ elevii de liceu, capabili de
performanţă
‐ elevii capabili de
performanţă, calificaţi
pentru etapa pe municipiu
a olimpiadei
‐ elevii de liceu, capabili de
performanţă
‐ elevii de primar şi
gimnaziu, capabili de
performanţă, calificaţi
pentru etapa pe sector a
concursului
‐ profesorii de ştiinţe socio‐
umane din Mun. Bucureşti
‐ invitaţi
‐ elevi

‐ elevii de primar şi
gimnaziu, capabili de
performanţă, calificaţi
pentru etapa pe municipiu
a concursului
‐ profesorii de ştiinţe socio‐
umane din Mun. Bucureşti

Inspector şcolar de specialitate,
Prof. Adrian‐Gabriel HORVAT
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