CONSFĂTUIRILE
PROFESORILOR DE SOCIO-UMANE

Anul școlar 2018-2019
COLEGIUL NAȚIONAL “MATEI BASARAB”
Sectorul 3, București
14 septembrie 2018

ORDINEA DE ZI:
1. ANALIZA ACTIVITĂȚII LA NIVELUL DISCIPLINEI, PE ANUL
ȘCOLAR 2017-2018

2. PREZENTAREA

CADRULUI
METODOLOGIC
SPECIFIC
ȘTIINȚELOR SOCIO-UMANE ȘI A NOUTĂȚILOR PRIVIND
IMPLEMENTAREA CURRICULUM-ULUI LA GIMNAZIU, ÎNCEPÂND
CU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

3. PROIECTAREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN ANUL
ȘCOLAR CURENT

4. CCD BUCUREȘTI – FORMARE CONTINUĂ ȘI PERFECȚIONARE
(dna. Păun Teodora, metodist CCD)

5. DIVERSE – ANUNȚURI

ANALIZA ACTIVITĂȚII LA NIVELUL DISCIPLINEI, PE
ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Ø PROIECTE, PARTENERIATE, ACTIVITĂȚI
EXTRACURRICULARE

Ø PERFECȚIONARE/ FORMARE CONTINUĂ
Ø EXAMENE NAȚIONALE - BACALAUREAT 2018
Ø OLIMPIADĂ ȘI CONCURSURI ȘCOLARE
Ø INSPECȚIE ȘCOLARĂ

PROIECTE, PARTENERIATE, ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
Nr.
Crt.
1

TEMA/ ACTIVITATEA
DIALOG PE TEMA – RESPECT PENTRU ADEVĂR

LOC/ INVITAȚI/ PATENERI/ ORGANIZATORI
ATENEUL ROMÂN/ UNIVERSITATEA BUCUREȘTI/ MIRCEA DUMITRU ȘI
PASCAL ENGEL
CCD BUCUREȘTI/ COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI

2
3

PROIECT EDITORIAL LUCIAN BLAGA

4

10

CONCURS NAȚIONAL – CREATIVITATEA O ȘANSĂ PENTRU
EVOLUȚIE, ÎN CADRUL PROIECTULUI PORȚI DESCHISE
NONVIOLENȚEI
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE/ ACTIVITĂȚI DE TIP
EXTRACURRICULAR ȘI EXTRAȘCOLAR
VIITORUL A ÎNCEPUT IERI – TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN
EDUCAȚIE
SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE – COMUNICAREA
DIDACTICĂ
PROIECTUL CETĂȚEANUL/ FORMAREA PROFESORILOR
CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ – OPERA LUI DIMITRIE
CANTEMIR
EDUCAȚIA JURIDICĂ ÎN ȘCOLI

11

ACTIVITĂȚI DEMONSTATIVE/ CERCURI PEDAGOGICE

MEN, MINISTERUL PUBLIC, MINISTERUL JUSTIȚIEI, ÎNALTA CURTE DE
JUSTIȚIE ȘI CASAȚIE
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

12

EXCELENȚĂ ÎN FILOSOFIE

CEX FILOSOFIE/ FACULTATEA DE FILOSOFIE A UNIV. BUCUREȘTI

5
6
7
8
9

CAMPANIE DE PROMOVARE/ MASĂ ROTUNDĂ

SNSPA – DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE
CAMPANIE DE PROMOVARE/ MASĂ ROTUNDĂ
COLEGIUL NAȚIONAL GEORGE BARIȚIU, CLUJ NAPOCA

JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA
ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU
CCD BUCUREȘTI/ COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ
INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMIȘOARA
UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR

PERFECȚIONARE/ FORMARE CONTINUĂ
Nr.
Crt.

Parteneri/
organizatori

Activitatea

1

ISMB

Formarea profesorilor debutanți - „Proiectarea
activităţii didactice - principii ale proiectării activităţii
didactice şi instrumente ale proiectării activităţilor de
predare-învăţare-evaluare”

2

ISMB, CCD BUCUREȘTI

Abilitate curriculară – implementarea noului curriculum la
clasa a V-a

2

ISMB, CCD BUCUREȘTI

Formarea profesorilor metodiști – abilitare pentru evaluare
la examenele naționale (inspecții titularizare)

3

UNHCR

Seminar de formare nondiscriminare și intergrarea
minorilor refugiați în școlile bucureștene

Analiză comparativă a numărului de candidaţi care au optat pentru susţinerea
examenului de Bacalaureat la disciplinele socio-umane în perioada 2011 - 2018:

§ Situaţia candidaţilor care au susţinut examenul de Bacalaureat 2018 la disciplinele
socio-umane:

Distribuția notelor elevilor promovați la disciplina Logică, argumentare și comunicare
– Bacalaureat 2018

PROMOVARE
BACALAUREAT 2018, SESIUNEA IUNIE - IULIE

Distribuția notelor elevilor promovați la disciplina Psihologie – Bacalaureat 2018

PROMOVARE
BACALAUREAT 2018, SESIUNEA IUNIE - IULIE

Distribuția notelor elevilor promovați la disciplina Sociologie – Bacalaureat 2018

PROMOVARE
BACALAUREAT 2018, SESIUNEA IUNIE - IULIE

Distribuția notelor elevilor promovați la disciplina Economie - 2018

PROMOVARE
BACALAUREAT 2018, SESIUNEA IUNIE - IULIE

Distribuția notelor elevilor promovați la disciplina Filosofie - 2018

PROMOVARE
BACALAUREAT 2018, SESIUNEA IUNIE - IULIE

Socio-umane vs. Geografie/
2016-2017 / 2017-2018

Candidati inscrisi

Candidati reusiti

BACALAUREAT 2018 – MUNICIPIUL BUCUREȘTI
5 - 5.99

6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

9 - 9.99

10

Numar de
candidati
respinsi

323

303
(93,81%)

23
(7,59%)

39
(12,87%)

61
(20,13%)

84
(27,72%)

80
(26,4%)

16
(5,28%)

20
(6,19%)

55

52
(100%)

1
(1,92%)

7
(13,46%)

6
(11,54%)

10
(19,23%)

22
(42,31%)

6
(11,54%)

0
(0%)

Logică și
argumentare

1227

1123
(95,01%)

66
(5,88%)

76
(6,77%)

154
(13,71%)

288
(25,65%)

429
(38,2%)

110
(9,8%)

59
(4,99%)

Psihologie

391

370
(96,86%)

56
(15,14%)

50
(13,51%)

56
(15,14%)

86
(23,24%)

106
(28,65%)

16
(4,32%)

12
(3,14%)

Sociologie

839

802
(97,33%)

80
(9,98%)

90
(11,22%)

104
(12,97%)

215
(26,81%)

271
(33,79%)

42
(5,24%)

22
(2,67%)

Disciplina

Economie

Filosofie

Din care cu note

343

309

33

16

ECONOMIE

323

FILOSOFIE

47

40

2

4

FILOSOFIE

55

LOGICĂ

1196

1124

59

54

LOGICĂ

1227

PSIHOLOGIE

334

316

11

13

PSIHOLOGIE

391

SOCIOLOGIE

873

822

37

45

SOCIOLOGIE

839

2793

2611

142

TOTAL

Respinși

Note de
10

Disciplina

2835

TOTAL

Candidati
reusiti

Candidati
reusiti

ECONOMIE

Disciplina

Candidati
inscrisi

Candidati
inscrisi

SOCIO-UMANE BUCUREȘTIBACALAUREAT 2017/2018
Respinși

Note de 10

303

20

16

52

0

6

1123

59

110

370

12

16

802

22

42

Candidati
inscrisi

Candidati
reusiti

EXAMENE NAȚIONALE -BACALAUREAT 2016 ȘI 2015, BUCUREȘTI

ECONOMIE

335

313
(93,43%)

FILOSOFIE

51

49 (100%)

Disciplina

LOGICĂ

729

PSIHOLOGIE

202

SOCIOLOGIE

806

703
(96,83%)
183
(91,5%)
735
(92,69%)

ECONOMIE
FILOSOFIE
LOGICĂ

Din care cu note
5 - 5.99

6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

9 - 9.99

10

Numar de
candidati
respinsi

26 (8,31%)

47 (15,02%)

55 (17,57%)

68 (21,73%)

100 (31,95%)

17 (5,43%)

22
(6,57%)

10 (20,41%)

9 (18,37%)

9 (18,37%)

15 (30,61%)

6 (12,24%)

0 (0%)

0 (0%)
23
(3,17%)

13 (1,85%)

31 (4,41%)

87 (12,38%)

221 (31,44%)

322 (45,8%)

29 (4,13%)

25 (13,66%)

15 (8,2%)

41 (22,4%)

47 (25,68%)

50 (27,32%)

5 (2,73%)

80 (10,88%)

111 (15,1%)

142 (19,32%)

199 (27,07%)

187 (25,44%)

16 (2,18%)

17 (8,5%)
58
(7,31%)

491

462
(94,67%)

45 (9,74%)

47 (10,17%)

68 (14,72%)

129 (27,92%)

148 (32,03%)

25 (5,41%)

26 (5,33%)

60

57 (95%)

6 (10,53%)

9 (15,79%)

3 (5,26%)

12 (21,05%)

26 (45,61%)

1 (1,75%)

3 (5%)

573

559
(97,73%)

18 (3,22%)

28 (5,01%)

68 (12,16%)

174 (31,13%)

235 (42,04%)

36 (6,44%)

13 (2,27%)

PSIHOLOGIE

250

SOCIOLOGIE

107
8

204
(82,59%)
1010
(94,84%)

54 (26,47%)

29 (14,22%)

43 (21,08%)

52 (25,49%)

26 (12,75%)

0 (0%)

43
(17,41%)

104 (10,3%)

139
(13,76%)

197 (19,5%)

294 (29,11%)

254 (25,15%)

22 (2,18%)

55 (5,16%)

BACALAUREAT 2019
GHID DE EVALUARE PENTRU
DISCIPLINELE SOCIO-UMANE

https://insam.softwin.ro/materiale.php
n Modele de subiecte pentru examenul de
nBacalaureat 2019:
1 noiembrie 2018

www.subiecte2019.edu.ro

NOUTĂȚI BACALAUREAT SOCIO-UMANE
CREȘTEREA ponderii
ITEMILOR OBIECTIVI (PÂNĂ LA 40%)

• Itemii de tip pereche
• Itemii cu alegere multiplă
• Itemii cu alegere duală – adevărat/ fals

OLIMPIADĂ ȘI CONCURSURI ȘCOLARE
LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE
- MENȚIUNE: MARIN EDUARD, clasa a X-a, Colegiul Național Mihai Viteazul, prof. Liliana Zaschievici

PSIHOLOGIE
- PREMIUL III: ZISU ALEXANDRA, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Dante Alighieri, prof. Ana Negulescu
- MENȚIUNE: ANDREI COSMINA, clasa a XI-a, Colegiul Național Bilingv G. Coșbuc, prof. Maria Popescu
- MENȚIUNE: NEACȘA ELENA ALEXANDRA, clasa a XII-a, Colegiul Național Bilingv G. Coșbuc, prof. Maria Popescu

ECONOMIE
PREMIUL I: COJOCARIU MARIA, clasa a XII-a, Colegiul Național Sf. Sava, prof. Florina Oțet
SOCIOLOGIE
MENȚIUNE: PĂTRAȘCU LARISA, clasa a XI-a, Colegiul Național Ion Neculce, prof. Lucica Buruciuc
FILOSOFIE
MENȚIUNE: TICĂ RADU ADRIAN, clasa a XII-a, Colegiul Național Sf. Sava, prof. Gabriel Săndoiu

CONCURSURI ȘCOLARE
ETAPA NAȚIONALĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL ISTORIE ȘI SOCIETATE ÎN
DIMENSIUNE VIRTUALĂ - nu s-a organizat

ETAPA NAȚIONALĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN
ROMÂNIA: PREMIUL II – ECHIPAJUL COLEGIULUI ECONOMIC VIRGIL
MADGEARU, prof. Cătălin Darmon, Valentina Rădescu, Mariana Șchiaua

ETAPA NAȚIONALĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL DEMOCRAȚIE ȘI TOLERANȚĂ:
MENȚIUNE – ECHIPAJUL ȘCOLII GIMNAZIALE ION DUMITRIU, prof. Gorcinski
Gabriela, Denisa Cioacă

INSPECȚIA ȘCOLARĂ – Definitivat și Grade didactice
Disciplina la
Calificative acordate
Total cadre
care s-a
didactice
Inspecția
realizat tematică în specialitate (catedră) – 6 unități de învățământ (licee și școli gimnaziale)
Fără
inspectate
F.B.
B
Acc.
Slab
inspecţia
Calificativ
ȘTIINȚE
SOCIOUMANE

13
18

6

0

2

0

Note acordate

Disciplina la
care s-a
realizat
inspecţia

Total cadre
didactice
inspectate

ȘTIINȚE
SOCIOUMANE

62

10

9,99-9

8,99-8

Sub 8

30

10

20

2

INSPECȚIA ȘCOLARĂ –
inspecția de specialitate
Calificative acordate
Nr.
crt.

1

Disciplina la
care s-a realizat
inspecţia

Total cadre
didactice
inspectate

Socio-umane

18

F.B.

B

Acc.

Slab

30

19

4

1

6 unități de învățământ

Fără Calificativ

INSPECȚIA ȘCOLARĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Foarte bună pregătire inițială-științifică;
Utilizarea corectă a conținuturilor științifice și oferirea de explicații
clare și concise;
Esențializarea conținuturilor utilizate și facilitarea înțelegerii
acestora;
Cunoașterea Programelor școlare și adaptarea demersului didactic
la specificul clasei;
Întocmirea corectă a documentelor de planificare și proiectare
didactică și a celor manageriale (ale catedrei);
Folosirea mijloacelor IT la ore;
Diversitate în ceea ce privește organizarea si desfășurarea
activităților;
Atragerea, implicarea și motivarea elevilor pentru învățare;
Situațiile de învățare proiectate, strategiile și metodele de predare
folosite permit formarea deprinderilor de învățare, de comunicare
și cooperare;
Centrarea activităților pe elevi și adaptarea demersului didactic la
specificul vârstei, nevoile și interesele acestora, în scopul formării
unor deprinderi de lucru – identificare de situații/ operații/
procese/ fenomene, comparare, exemplificare, aplicare, analiză;
Comunicarea deschisă între elevi, elevi-cadre didactice și crearea
unei atmosfere generale optime pentru învățare;

Nu toți profesorii folosesc în mod riguros
Programele școlare;
Nu toți profesorii realizează corect
documentele de proiectare didactică;
Unii profesori folosesc în mod excesiv
prelegerea și dictarea;
Nu toți profesorii proiectează activități și
sarcini de lucru și/sau sarcini diferențiate;
Unii profesori lucrează preponderent
frontal, fără a utiliza strategii didactice
active și participative;
Nu toți profesorii utilizează la lecții
mijloacele IT;
Nu se acordă importanța cuvenită
aspectelor legate de evaluare – evaluarea
formativ-apreciativă prin observarea
sistematică a comportamentului elevilor, a
modului în care aceștia răspund
solicitărilor profesorului sau rezolvă
sarcinile de lucru primite;
Nu se face autoevaluare și interevaluare
Slabă implicare la nivel de catedră

2. PREZENTAREA CADRULUI METODOLOGIC SPECIFIC
ȘTIINȚELOR SOCIO-UMANE
Planuricadru(1)

Nivel/ Tip clase

Plan cadru în vigoare

PRIMAR
(EDUCAȚIE CIVICĂ la clasele a III-a și a IV-a)

GIMNAZIU
(EDUCAȚIE SOCIALĂ la clasa a V-a și a VI-a)
(CULTURĂ CIVICĂ la clasele a VII-a și a VIIIa)

LICEU
(LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE)
(PSIHOLOGIE; ED. ANTREPRENORIALĂ)
(ECONOMIE; SOCIOLOGIE)
(FILOSOFIE)
(STUDII SOCIALE)
(ECONOMIE APLICATĂ)

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

OMENCS 3590_5 apr 2016_Plan-cadru de învatamant pentru gimnaziu.pdf
OMEC 3638_2001 Planuri-cadru de invatamant pentru clasele a V-a – a VIII a.pdf
OMECI_3410_2009_Anexa 1 și Anexa 2 - Planuri-cadru de invatamant pentru
ciclul inferior al liceului, ﬁlierele teorePca si vocaPonala.pdf

ORDIN Nr. 3152 din 24 februarie 2014
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul
profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a

PROGRAME ȘCOLARE ÎN VIGOARE (2)

Educatie civica_clasele a III-a - a IV-a.pdf … 2014
- Educaţie socială – Gândire critică și drepturile copilului, clasele a
V-a - și Educație socială – Educație interculturală a VI-a … 2017
- Logica argumentare si comunicare clasa a IX-a.pdf … 2009
- Psihologie clasa a X-a.pdf … 2004
- Educatie antreprenoriala-clasa a X-a.pdf … 2004
- Sociologie_teoretic_vocational clasa a XI-a.pdf … 2006
- Economie clasa a XI-a_a XII-a.pdf … 2006
- Filosofie_teoretic_vocational clasa a XII-a.pdf … 2006
- Economie aplicata_tehnologic clasa a XII-a - a XIII-a.pdf … 2006
- Studii sociale_CD_teoretic_vocational clasa a XII-a.pdf … 2006
-

- Valabilă : Notificarea nr. 45669/12.10.2009 cu privire la predarea-învă ţarea
disciplinelor socio-umane în învă ţă mântul preuniversitar, cursuri de zi şi seral
- Valabile programele pentru Examenul de bacalaureat
- Aceleaș i manuale valabile pentru liceu

PROIECTAREA DIDACTICĂ
(planificarea calendaristică)
Unități de
învăţare

Competenţe
specifice

[se menţionează
titluri/teme]

[se precizează
numărul criterial
al competenţelor
specifice din
programa
şcolară]

Conţinuturi

Nr. de ore

[din conţinuturile [stabilite de către
programei
cadrul didactic]
şcolare]

Săptămâna*

Observaţii

[se precizează
săptămâna sau
săptămânile] *

[se menţionează,
de exemplu,
modificări în
urma realizării
activităţii
didactice la clasă
şi semestrul]

PROIECTAREA DIDACTICĂ
(PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE)
Conținuturi
(detalieri)

Competenţe
specifice

Activități de
învățare

Resurse

[se menţionează
[se precizează
[vizate/recomandate
[se precizează
detalieri de conținut numărul criterial al de programa școlară resurse de timp, de
care explicitează
competenţelor
sau altele adecvate
loc, material
anumite parcursuri]
specifice din
pentru realizarea
didactic, forme de
programa şcolară]
competențelor
organizare a clasei,
specifice]
metode didactice]

Evaluare

[se menționează
metodele,
instrumentele sau
modalitățile de
evaluare utilizate]

Proiectarea didactică – unitatea de învățare
În ce scop voi face?

Identificarea
competenţelor

Ce voi face?

Cum voi face?

Selectarea
conţinuturilor

Determinarea
activităţilor de
învăţare

Cu ce voi face?

Analiza
resurselor

Cât s-a realizat?

Stabilirea
instrumentelor de
evaluare

Pentruclasaa v-a

• La clasa a V-a, disciplina Educaţie socială - Gândire critică și drepturile copilului urmărește dezvoltarea
gândirii critice în raport cu/prin orientare către problematica drepturilor copilului.
• Abordarea gândirii critice şi a drepturilor copilului se realizează, într-un mod integrat, pornind de la
competenţele specifice definite în cadrul programei.
• Activitățile de învățare propuse urmăresc să susțină elevii în efortul de a reflecta critic asupra propriilor
drepturi şi responsabilități; oferă astfel, contexte pentru formularea de întrebări, construirea unui punct
de vedere argumentat sau pentru examinarea opiniilor, explicațiilor și argumentelor formulate de alte
persoane.
• Activitățile de învățare urmăresc să stimuleze şi implicarea directă a elevilor în promovarea şi apărarea
propriilor drepturi.
• Ca un element de noutate general, în spiritul implicării elevilor în propria învățare, programele școlare
pentru disciplina Educație socială consacră un rol special proiectului educațional.
• Este creat, în acest fel, un cadru educațional care apropie procesul de predare-învățare-evaluare de viața
reală, în care proiectul este un instrument de lucru necesar pentru desfășurarea activității în toate
domeniile social-economice.
• Acest cadru educațional permite învățarea participării prin participare și nu doar discutând despre
participare; este facilitată, de asemenea, dezvoltarea abilităților necesare secolului al XXI-lea: creativitate,
gândire critică și sistemică, abilități de comunicare și de colaborare, capacitate de adaptare,
responsabilitate, spirit de echipă.
• Bugetul de timp alocat proiectului reprezintă 25-30% din bugetul total de timp alocat, pe an de studiu,
disciplinei.
• Activitatea fiecărui elev în cadrul echipei de proiect este evaluată și se finalizează prin notarea acestuia.

Filosofia programei şcolare la gimnaziu
depăşirea educaţiei despre … (nivel cognitiv, informativ)
realizarea educaţiei ca:
- educaţie prin … (corespunde unui nivel al participării, al
implicării active)
- educaţia pentru … (corespunde unui nivel al reflectării învăţării
în valorile promovate, în atitudini şi în comportamente)

Programa școlară la gimnaziu
Proiectul educaţional (I) – obligatoriu (cu notă pentru proiect)

buget de timp: 25-30% din bugetul de timp alocat disciplinei
semnificație: învățare prin participare
avantaje:
ücrește atractivitatea învățării, prin implicarea elevilor în
experiențe autentice, relevante dincolo de sala de clasă
üelevii sunt implicați în activităţi de investigare a unor
probleme, concretizate prin obţinerea unor produse
üelevii își asumă roluri, participă la luarea de decizii
ülucru în echipe

OLIMPIADA ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE,
ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
OLIMPIADĂ/
CONCURS NAȚIONAL

LOCUL DESFĂȚURĂRII

PERIOADA/
DATA

Olimpiada de socio-umane
- Etapa pe școală
- Etapa județeană/ a sectoarelor mun. București
- Etapa națională

- unitățile de învățământ
- ______________________ *
- Brașov, jud. Brașov

3-14 dec 2018
9 martie 2019
22-26 aprilie 2019

Democrație și toleranță
- Etapa pe școală
- Etapa județeană/ a sectoarelor mun. București
- Etapa națională

- unitățile de învățământ
- ______________________ *
- Galați, jud. Galați

18-22 febr 2019
11 mai 2019
30 iul - 2 aug 2019

Istorie și societate în dimensiune virtuală
- Etapa județeană/ a sectoarelor mun. București
- Etapa națională

- ______________________ *
- T g. Mureș, jud. Mureș

12 dec 2018
18 – 21 iunie 2019

Cultură și civilizație în România
- Etapa județeană/ a sectoarelor min. București
- Etapa națională

- ______________________ *
- Iași, jud. Iași

22 martie 2019
2 – 5 iunie 2019

* unitățile de învățământ organizatoare vor fi stabilite ulterior

Documentelecatedrei
COMPONENTA LEGISLATIVĂ/DOCUMENTE CU CARACTER NORMATIV - REGLATOR
§ Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ROFUIP în vigoare, ROF și RI al unității de învățământ, actualizate, Statutul elevului
Planurile cadru și Programele școlare în vigoare
COMPONENTA ORGANIZATORICĂ – pentru anul școlar curent
§ Structura anului școlar
Componența comisiei metodice/catedrei (nume, grade didactice, vechime)
Încadrări ale membrilor comisiei/catedrei (vizate de șeful comisiei/catedrei și director) Orarul membrilor comisiei/catedrei (vizat de director)
COMPONENTA MANAGERIALĂ – pentru anul școlar curent
§ Raportul de activitate pe anul școlar precedent (vizat de director)
Planul managerial al comisiei/catedrei și planurile semestriale de activități (vizate de director) Tematica ședințelor lunare ale comisiei metodice/catedrei
Procese verbale de la ședințele lunare ale comisiei metodice/catedrei
Proces verbal privind selecția manualelor alternative
Atribuțiile comisiei metodice/catedrei (selecție din ROFUIP)
Proces verbal pentru stabilirea atribuțiilor membrilor comisiei metodice/catedrei
Dovezi privind responsabilități ale membrilor comisiei metodice/catedrei la nivelul unității școlare Programele disciplinelor opționale (în copie, vizate de insp. de specialitate)
Corespondența ISMB/MENCȘ (adrese, comunicări, note, scrisori metodice etc.)
COMPONENTA OPERAȚIONALĂ – pentru anul școlar curent
§ Planificări calendaristice anuale/semestriale (vizate de șeful comisiei/catedrei și director). Proiectări pe unități de învățare (vizate de șeful comisiei/catedrei)
Proiecte de lecție ale profesorilor debutanți (vizate de șeful comisiei/catedrei)
Teste predictive, teste de evaluare curentă/continuă, teste summative. Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene si concursuri scolare.
§ Documente de proiectare și analiză a rezultatelor înregistrate la testele predictive și summative. Alte documente care să ateste metodele de evaluare utilizate la nivelul catedrei
COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ – pentru anul școlar curent
§ Centralizarea rezultatelor la bacalaureat, în anul școlar precedent, pe discipline
Evidența elevilor înscriși la bacalaureat, la disciplinele socio-umane
Programul consultațiilor/pregătirii suplimentare pentru bacalaureat (pe clase și profesori). Centralizarea rezultatelor la olimpiade/concursuri, în anul școlar precedent, pe discipline.
§ Evidența elevilor capabili de performanță (olimpiade/concursuri)
§ Programul de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanță
Document de analiză privind progresul școlar al elevilor cu ritm lent de învățare, în anul școlar precedent. Evidența elevilor cu ritm lent de învățare (inclusiv elevii cu CES)
Documente de evidență privind activitatea cercurilor, reviste școlare, sesiuni de referate și comunicari, conferințe, alte acțiuni la nivelul comisiei și materialele prezentate
Inițierea/coordonarea/participarea membrilor comisiei/catedrei la programe/proiecte educative

Portofoliul profesorului
§ Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);
§ Fişa postului;
§ Curriculum Vitae;
§ Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar);
§ Documente curriculare (programe şcolare în uz, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de
aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe
examene naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale noi; lista manualelor folosite la
clasă);

§ Planificarea calendaristică; proiectarea unităţilor didactice; schița lecției;
§ Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;
§ Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare;
§ Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative, predictive şi altele); rezultate la examene
naţionale; rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor periodice;

§ Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare;
§ Lista mijloacelor didactice în dotare;
§ Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale – Bacalaureat.

INFORMAȚII UTILE/ CONTACTE

www.edu.ro
www.ismb.edu.ro
www.socio-umane.ro
www.ise.ro

Parteneriat ISMB și Autoritatea de Supraveghere financiară (ASF)-nr. 15688/15.06.2017 –
”Să vorbim despre piața financiară ne-bancară”, proiect suportat integral financiar de către ASF.
ASF organizează 3 seminarii(trainthetrainer) dedicate profesorilor din învățământul preuniversitar, care au ca
obiectiv promovarea modernizării și actualizării informației din programa școlară.
În cadrul acestor seminariise vor explica importanța educației financiare pentru copii și tineri, noțiuni de educație
financiară complementare programei școlare.
Profesorii ce vor participa la aceasteseminariipot accesa site-ul ASF dedicat educației financiare
(www.asfromania.ro/edu) pentru a se familiariza cu activitățile desfășurate pe acest segment.
Data de desfășurare: 3 octombrie 2018;
Locația: sediul ASF, intrarea A - Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, București;
-

Sesiunea nr. 1 – 09:00 – 10:30; - 25 profesori

-

Sesiunea nr. 2 - 11:30 – 13:00; - 25 profesori

-

Sesiunea nr. 3 – 14:00 – 15:30. – 25 profesori

Proiect: Cetățeanul
IIT este partenerul din România al rețelei CIVITAS, o rețea internațională de
educație civică inițiată de Center for Civic Education din SUA care
reuneşte profesionişti în domeniul educației, organizații ale societății civile,
instituții de învățământ şi agenții guvernamentale pentru a elabora
materiale educaționale de calitate şi pentru a furniza cursuri de formare
pentru profesori din aproape toată lumea.
Proiect: Cetățeanul este o metodologie inovativă pentru predarea
educației civice în învățământul gimnazial iar în România a fost adaptată
pentru clasa a VII-a
(elevi de 13-14 ani) şi este implementată în cadrul unui parteneriat cu
Ministerul Educației Naționale, pe baza unui protocol de colaborare
încheiat în 2004.

