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Prezentare generală

● Structura anului şcolar 2017-2018 a fost aprobată prin 

OMECS nr. 3382/24.02.2017

●Anul şcolar 2017-2018 are 35 de săptămâni de cursuri, 

însumând 167 de zile lucrătoare

Semestrul I

18 săptămâni (11.09.2017-02.02.2018)

● Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017;

● În perioada 28 octombrie - 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul

primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă;

● Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14

ianuarie 2018;

● Cursuri – luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018;

● Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11
februarie 2018; 1
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PREZENTARE GENERALĂ

Semestrul al II-lea

17 săptămâni (12.02.2018-15.06.2018)

● Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018

● Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 31 martie 2018 – marți, 10 

aprilie 2018

● Cursuri – miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri, 15 iunie 2018

● Vacanţa de vară – sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9

septembrie 2018
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Art.5 (1) Programul național „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 

bun!”, se va desfășura în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 

2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror 

planificare se află la decizia unității de învățământ.

(2) Intervalul aferent programului „Şcoala altfel: Să știi mai multe, 

să fii mai bun!” nu coincide cu perioada lucrărilor scrise 

semestriale / tezelor.

● Art.6 Lucrările scrise semestriale / tezele se susţin la finalul 

semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel 

puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului. 

● Art.7 Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se 

organizează, de regulă, în perioada vacanței de primăvară, 

conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.

CONFORM PREVEDERILOR 

OMEN NR.3382/ 24.02.2017
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Prezentare generală

Diagnoza procesului educaţional

Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar

➢ REGULAMENTUL  DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR DE

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Inspecţia de specialitate

Inspecţia tematică
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Prezentare generală

Inspecţia de specialitate
În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de specialitate 

se va urmări cu precădere:
• Cunoaşterea programei şcolare

• Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii 
competenţelor specifice incluse în  cadrul programei şcolare

• Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a  conţinuturilor în funcţie de 
competenţele specifice

• Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor 
de activitate

• Integrarea  elementelor de evaluare  în cadrul strategiilor didactice prin  utilizarea 
unor forme şi metode diversificate: 

-evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă;

-metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare, inclusiv evaluarea 
digitală

• Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi 

• Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare

• Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării
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Prezentare generală

Pregătirea cadrelor didactice

Direcţii principale de pregătire:
• Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile – cadru şi programele 

şcolare în vigoare,  în mod special a noilor  planuri-cadru și programe 
școlare pentru gimnaziu

• Pregătirea de specialitate şi metodică

• Utilizarea manualelor şcolare,  a ghidurilor metodologice  şi a 
ghidurilor de evaluare pentru ştiinţe socio–umane şi istorie, precum și 
a resurselor educaționale realizate pentru clasa a V-a 

• Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a 
lecţiilor de istorie şi ştiinţe socio–umane

• Dotarea cabinetelor de istorie şi ştiinţe socio–umane şi utilizarea
instrumentelor digitale în predarea ştiinţelor socio–umane şi istoriei

• Utilizarea  instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor 
digitale de evaluare



Prezentare generală
Portofoliul/mapa inspectorului de specialitate

1. Fişa postului operaţionalizată. Curriculum vitae

2. Banca de date I: norme, instrucţiuni, regulamente, programa de bacalaureat, 
planuri-cadru, proiecte de lecţii, planificări didactice pe clase, documente privind 
evaluarea elevilor şi a profesorilor.

3. Rapoarte periodice:  semestriale, anuale.

4. Programe manageriale anuale şi semestriale

5. Graficul de inspecţie semestrial

6. Consiliul consultativ al profesorilor de specialitate

7. Banca de date II: programe şcolare, manuale şcolare,  încadrarea cadrelor  și 
statutul cadrelor didactice, formarea continuă a cadrelor didactice

8. Lista profesorilor metodişti şi a sarcinilor delegate

9. Lista profesorilor formatori naţionali şi locali

10. Lista  responsabililor cercurilor pedagogice; probleme ridicate la activităţile 
cadrelor didactice
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Prezentare generală
Portofoliul profesorului de istorie şi ştiinţe socio-umane

• Decizia de numire (suplinire, detaşare, titularizare) (în copie)

• Fişa postului

• Curriculum Vitae

• Încadrare

• Orarul – 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 anuală; proiectarea unităţilor didactice;

• Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă

• Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare

• Instrumente de lucru şi de evaluare (teste inițiale, sumative, predictive şi altele); rezultate la examene naţionale; rezultatele 
evaluărilor periodice

• Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare

• Lista mijloacelor didactice în dotare

• Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale 

• Documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru 
în consiliu consultativ; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; evaluator 
manuale; membru în comisii ştiinţifice

• Calificativul acordat de către C A (copie)
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Prezentare generală
Discipline socio-umane și Istorie

la nivelul Planurilor-cadru,cursuri de zi,

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
Sunt valabile:

Precizările privind aplicarea planurilor-cadru și a programelor 
școlare 

pentru învățământul primar nr. 27117/28.01.2015
Se pot  accesa la adresa:

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2015/Precizari%20planuri-
cadru%20si%20programe_2015-2016_2016-2017.pdf

ORDINUL nr. 3.371 din 12 martie 2013
privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul

primar si a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de invatamant pentru
invatamantul primar

Se  poate accesa la adresa:

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-

actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-

cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-

cadru%20de%20invatamant.pdf

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2015/Precizari planuri-cadru si programe_2015-2016_2016-2017.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2015/Precizari planuri-cadru si programe_2015-2016_2016-2017.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2 013  privind aprobarea planurilor-cadru inv_primar si a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de invatamant.pdf
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Discipline socio-umane și Istorie

la nivelul Planurilor-cadru,cursuri de zi,

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

• Noile planuri - cadru pentru învățământul gimnazial au fost 

aprobate prin OMENCS nr. 3590/5.04.2016

• Conform Art. 8 – Planurile-cadru de învățământ aprobate prin 

prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2017-2018, la 

clasa a V-a

• Conform Art. 9 (2) În anul școlar 2017-2018, la clasele a VI-a - a 

VIII-a, se aplică Planurile –cadru de învățământ aprobate prin 

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3638/11.04.2001
• Planurile-cadru pentru gimnaziu pot fi accesate la adresele:

• http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-

actuale/Gimnaziu/OMENCS%203590_5%20apr%202016_Plan-

cadru%20de%20%C3%AEnvatamant%20pentru%20gimnaziu.pdf

• http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-

actuale/Gimnaziu/OMEC%203638_2001%20Planuri-

cadru%20de%20invatamant%20pentru%20clasele%20a%20V-a%20%E2%80%93%20a%20VIII-

a.pdf

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/OMENCS 3590_5 apr 2016_Plan-cadru de %C3%AEnvatamant pentru gimnaziu.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/OMEC 3638_2001 Planuri-cadru de invatamant pentru clasele a V-a %E2%80%93 a VIII-a.pdf
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•Planurile - cadru pentru învățământul gimnazial includ, la 

nivelul claselor V-VIII, pachetul disciplinelor intitulate  

generic Educație socială, după cum urmează:

•la clasa a V-a - Educație socială - Gândire critică și drepturile 

copilului, 1 oră/săptămână; 

•la clasa a VI-a - Educație socială - Educație  interculturală, 1 

oră/săptămână; 

•la  clasa  a VII-a - Educație socială - Educație  pentru  

cetățenie  democratică, 1 oră/săptămână;

•la clasa  a  VIII-a - Educație socială - Educație economico-

financiară, 1 oră/săptămână . 

•Un element de general de noutate la nivelul planului-cadru 

pentru învățământul gimnazial îl reprezintă faptul că elevii pot 

opta, într-un an de studiu, pentru 2-3 cursuri opționale, din care 

un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare este 

obligatoriu.
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Planuri – cadru de învăţământ valabile începând cu anul şcolar 2009-2010, 
ciclul liceal

Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea 
Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele 
teoretică şi vocaţională, cursuri de zi;

Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea 
Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al 
liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;

Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.412/16.03.2009, privind aprobarea 
Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi 
meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, 
ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum 
şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al 
liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral.

➢ TOATE PLANURILE–CADRU  VALABILE pot fi accesate la adresa: 
http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
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Discipline socio-umane și istorie

la nivelul Planurilor-cadru, cursuri de zi

Invatamantul profesional

•OMEN 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de inv. pentru invatamantul

profesional de 3 ani (http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-

actuale/Profesional/OMEN%203152_2014%20privind%20aprobarea%20planurilor-

cadru%20de%20inv%20pentru%20invatamantul%20profesional%20de%203%20ani.pdf)

•OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru de inv pentru invatamantul profesional 

special.(http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-

actuale/Profesional/OMEN%203218_2014%20privind%20aprobarea%20planului-

cadru%20de%20inv%20pentru%20invatamantul%20profesional%20special.pdf)

•OMEN nr. 4437/29.08.2014 referitor la aplicarea programelor şcolare în învăţământul

profesional de stat cu durata de 3 ani şi în învăţământul profesional special, începând cu anul 

şcolar 2014-2015, precum şi la aprobarea programei şcolare pentru Consiliere şi orientare, 

curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a 

IX-a, a X-a, a XI-a ( a se vedea Anexa 1 la  adresa: 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-progr/2014-

10/Ordin%204437_Anexa%201.pdf)
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 Invăţămînt primar - clasa a III-a şi a IV-a - Educaţie Civică

 Invăţămînt gimnazial - clasa a V-a – Educație socială - Gândire critică 
și drepturile copilului

 Invăţămînt gimnazial – clasa a VI-a, clasa a VII-a şi a VIII-a - Cultură 
civică

 Invăţământ liceal - clasa a IX-a – Logică, argumentare şi comunicare

 Invăţământ liceal - clasa a X-a – Psihologie, Educaţie antreprenorială

 Învățământul profesional de 3 ani - clasa a IX-a – Logică, argumentare 
şi comunicare

 Învățământul profesional de 3 ani - clasa a X-a – Psihologie

 Învățământul profesional de 3 ani - clasa a XI-a – Educație 
antreprenorială

PREZENTARE GENERALĂ

Discipline socio-umane
la nivelul Planurilor-cadru, cursuri de zi



Prezentare generală

• Notificarea nr. 45669/12.10.2009 cu privire 
la predarea-învăţarea disciplinelor socio-

umane în învăţământul preuniversitar, 
cursuri de zi şi seral, începând cu anul 

şcolar 2009-2010 - rămân valabile 
precizările pentru învățământul liceal

15
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INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

CONFORM  Precizărilor privind aplicarea planurilor –

cadru și a programelor școlare  pentru învățământul primar 

nr. 27117/28.01.2015:

Începând cu anul școlar 2016-2017 se aplică atât la clasa a III-a, 

cât și la clasa a IV-a Planul-cadru aprobat prin OMEN 3371/2013 și

programele școlare aprobate prin OMEN nr. 5003/2014; 

OMEN 5001/2014; OMEN nr. 5004/2014

Programa școlară  pentru disciplina  Educație civică aprobată 

prin  OMEN nr.  5003/02.12.2014 poate fi accesată la adresa:

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/25-

Educatie%20civica_clasele%20a%20III-a%20-%20a%20IV-a.pdf

Prezentare generală

Programe școlare

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/25-Educatie civica_clasele a III-a - a IV-a.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/25-Educatie civica_clasele a III-a - a IV-a.pdf
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http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/23-Istorie_clasa%20a%20IV-a.pdf

Programa școlară  pentru disciplina  

ISTORIE, clasa a IV-a, aprobată  prin

OMEN nr.   5003/02.12.2014 

poate fi accesată la adresa:

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/23-Istorie_clasa a IV-a.pdf
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

•NOILE PROGRAME ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

EDUCAȚIE SOCIALĂ - prin OMEN nr. 3393/28.02.2017 au fost aprobate noile programe 

școlare pentru ciclul gimnazial, incluzând și programa școlară pentru disciplina de trunchi comun 

(obligatorie) Educație socială, după cum urmează: 
•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. În egală măsură, activitățile de învățare urmăresc să stimuleze şi 

implicarea directă a elevilor în promovarea şi apărarea propriilor drepturi;

•la clasa a VI-a, disciplina Educaţie socială - Educaţie interculturala propune un demers didactic centrat pe valorile şi 

principiile interculturalităţii, în contextul societăţii româneşti contemporane. Disciplina urmăreşte formarea elevilor ca 

persoane capabile să valorizeze propria cultură şi să aprecieze pozitiv diferite alte culturi ce se regăsesc într-o societate 

interculturală;

•la clasa a VII-a, disciplina Educaţie socială - Educaţie pentru cetăţenie democratică este centrată pe valorile şi principiile 

cetăţeniei democratice. Prin această disciplină se continuă educaţia civică a elevilor, iniţiată în învăţământul primar, 

dobândindu-se noi competențe referitoare la înțelegerea funcţionării statului democratic, ca stat de drept, și la practicarea 

cetățeniei active;

•La clasa a VIII-a, disciplina Educaţie socială - Educație economico-financiară este orientată pe dimensiunea economico-

financiară şi antreprenorială a exercitării cetățeniei. Raportarea elevilor de gimnaziu la aspecte care ţin de domeniul 

economico-financiar este realizată în mod firesc, fiind vizate aspecte esenţiale cu care aceştia vin în contact direct sau prin 

intermediul familiei din care fac parte. În mod similar, în deplină concordanţă cu vârsta elevilor, este avută în vedere 

dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi antreprenoriat; accentul este pus pe realizarea unor planuri de acțiune (personale/ de 

familie) pentru realizarea unui scop, pe abilitatea persoanei de a transforma ideile în acţiune.



PROGRAME ȘCOLARE EDUCAȚIE SOCIALĂ

• 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. 
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La clasa a VII-a și a VIII-a, se aplică programele şcolare 
pentru disciplina CULTURA CIVICĂ, CLS. A VII-A şi 

CULTURA CIVICĂ, CLS. A VIII-A, aprobate prin OMECI 
nr. 5097/09.09.2009

Pot fi accesate la adresa: 
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/O

S/Cultura%20civica_clasele%20a%20VII-a%20-
%20a%20VIII-a.pdf

PROGRAME ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL  

UTILIZATE ÎN ANUL ȘCOLAR 

2017-2018 
DISCIPLINE SOCIO-UMANE

La clasa a V-a, se aplică programa școlară pentru disciplina 

EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE 

COPILULUI, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017 

Poate fi accesată la adresa:

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/28-

Educatie%20sociala.pdf

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/OS/Cultura civica_clasele a VII-a - a VIII-a.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/28-Educatie sociala.pdf


21

PROGRAME ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

GIMNAZIAL  UTILIZATE ÎN ANUL ȘCOLAR 

2017-2018 
LA DISCIPLINA ISTORIE

La clasa a V-a, se aplică programa școlară pentru disciplina 

ISTORIE, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017 

Poate fi accesată la adresa:

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/29-

Istorie.pdf

La clasele a VI –a, a VII-a, a VIII-a, se aplică programele
şcolare pentru disciplina ISTORIE, aprobate prin OMECI nr. 

5097/09.09.2009
Pot fi accesate la adresa: 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/OS/Istorie
_clasele%20a%20V-a%20-%20a%20VIII-a.pdf

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/29-Istorie.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/OS/Istorie_clasele a V-a - a VIII-a.pdf
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Prezentare generală
Istorie

Curriculum la decizia şcolii (CDS) pentru liceu, oferta naţională

• Programa Istoria Evreilor. Holocaustul, aprobată prin OMEC nr. 3595/15.03.2005

• Programa şcolară pentru disciplina opţională “Istoria românilor de la sudul 

Dunarii, cls. a IX-a, aprobată prin OMECI (Istorie, Curriculum la decizia şcolii pentru 

învăţământul liceal) 

• O istorie a comunismului din România aprobată prin OMECT 4699/07.0472008  (Istorie,  

Curriculum la decizia şcolii pentru ciclul superior al liceului)

• Istoria minorităților naționale din România aprobată prin OMECT 6296/17.1272008

• Migraţiile contemporane – secolele XX şi XXI -vorbind cu şi despre migranţi aprobată 

prin OM 3170/30.01.2006 ( Istorie, Curriculum la decizia şcolii pentru ciclul superior al 

liceului)

• Programe aprobate în 2012:

• Istoria Monarhiei din România 1866-1947, aprobată prin OMECTS 

nr.3793/24.04.2012 

• Istoria orală: istorie trăită, istorie povestită, aprobată prin OMECTS 

5909/28.09.2012

o Programe aprobate în 2017:

o România în epoca Primului Război Mondial, aprobată prin OMEN 4243/28.06.207
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Planificarea si proiectarea didactica

➢Elaborarea planificării calendaristice
➢Proiectarea unităţilor de învăţare

+
Schița lecției, pentru cei aflați în primii 3 

ani de activitate
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Planificarea calendaristică – document proiectiv

Planificarea calendaristică reprezintă un document proiectiv, necesar realizării activităţilor 

didactice care permite asocierea, într-un mod personalizat, a elementelor programei (competenţe 

specifice şi conţinuturi), în cadrul unităţilor de învăţare. Acestora le sunt alocate unităţi de timp 

(număr de ore şi săptămâni) considerate ca optime de către cadrul didactic, pe parcursul unui an 

şcolar.

În elaborarea planificării calendaristice programa şcolară reprezintă documentul de 

referinţă. După lectura atentă şi integrală a programei şcolare, elaborarea planificării 

calendaristice presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. asocierea competenţelor specifice şi a conţinuturilor prezentate în programa 

şcolară;

2. stabilirea unităţilor de învăţare;

3. stabilirea succesiunii parcurgerii unităţilor de învăţare;

4. stabilirea bugetului de timp necesar pentru fiecare unitate de învăţare.

Planificarea calendaristică anuală nu se realizează pe baza manualelor şcolare, acestea 

fiind materiale curriculare adresate elevilor. 

Structura anului şcolar se aprobă anual, prin ordin al ministrului educaţiei. Pentru anul şcolar 

2017-2018, vezi OMECS nr. 3382/24.02.2017

disponibil la adresa: https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEN%203382_24.02.2017.pdf

https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEN 3382_24.02.2017.pdf
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Unități de învăţare Competenţe 

specifice

Conţinuturi Nr.  de ore Săptămâna* Observaţii

[se menţionează titluri/teme] [se precizează 

numărul criterial 

al competenţelor 

specifice din 

programa 

şcolară]

[din conţinuturile 

programei şcolare]

[stabilite de 

către cadrul 

didactic]

[se precizează 

săptămâna sau 

săptămânile] *

[se menţionează, 

de exemplu,

modificări în urma 

realizării 

activităţii 

didactice la clasă 

şi semestrul]

*notaţia se poate realiza prin precizarea explicită a săptămânii/săptămânilor, spre exemplu 11-15.09, sau se poate 

nota sub forma generică S1, pentru săptămâna 1 sau perioada S1-S3 pentru săptămânile 1-3

Din punct de vedere formal, planificarea calendaristică anuală 

poate fi realizată potrivit modelului de mai sus

PLANIFICAREA CALENDARISTICA ANUALA
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Conținuturi

(detalieri)

Competenţe 

specifice

Activități de învățare Resurse Evaluare

[se 

menţionează   

detalieri de 

conținut care 

explicitează 

anumite 

parcursuri]

[se precizează 

numărul criterial 

al competenţelor 

specifice din 

programa 

şcolară]

[vizate/recomandate de 

programa școlară sau 

altele adecvate pentru 

realizarea competențelor 

specifice]

[se precizează resurse de 

timp, de loc, material 

didactic, forme de 

organizare a clasei]

[se menționează metodele, 

instrumentele sau 

modalitățile de evaluare 

utilizate]

Din punct de vedere formal, proiectul unei unități de 

învățare poate fi realizat potrivit modelului de mai sus

PROIECTAREA UNITĂȚILOR 

DE ÎNVĂȚARE
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Prezentare generală

Precizări privind transmiterea datelor concursurilor naționale

Precizări machete

Aceste machete sunt valabile pentru toate concursurile școlare, indiferent de disciplină, și au fost elaborate la nivelul Ministerului
Educației, în vederea obținerii unor baze de date unitare pentru participanții la concursurile școlare cu faza națională. Obligativitatea
transmiterii acestor date este data de nota DGMIP nr. 25258/23.01.2009.

ANEXA 1, include date referitoare la elevi.

1. Se vor completa datele din aceasta macheta după desfășurarea fazelor județene ale concursurilor școlare

(olimpiada și alte concursuri), pentru toți elevii calificați de la faza județeană la faza națională a concursurilor.

2. În acest tabel se vor completa toate datele cerute, mai puțin rubrica cu premiul (aceasta va fi completată

de secretariatul comisei naționale a concursului respectiv, în funcție de rezultatele de la faza națională).

3. Se va transmite acest tabel, până la datele limită indicate în cadrul precizărilor pentru fiecare concurs, astfel:

-În format printat, cu semnătura inspectorului de specialitate și a inspectorului general al ISJ/ISMB, se va transmite un exemplar la MECS,
în atenția inspectorului general pentru științe socio-umane, și respectiv istorie, în funcție de concurs, prin fax, la numerele 021/313.55.47
si 021/311.23.81.

-În format electronic, la MECS, la adresa eugenstoicaro@gmail.com pentru științe socio-umane

-În format electronic, la MECS la adresa d.dumitrescu2010@gmail.com pentru istorie

-În format electronic, pe adresa de e-mail a inspectorilor școlari care organizeaza faza nationala a concursurilor școlare respective
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Prezentare generală

Precizări privind transmiterea datelor concursurilor naționale

ANEXA 2, incude date referitoare la elevi si profesorul indrumator (care a pregatit elevul).

1.  Se vor completa datele din aceasta machetă după desfășurarea fazei naționale a concursurilor școlare. 

Datele vor fi completate numai pentru elevii din județul dumneavoastră/municipiul București care au obținut premii și mențiuni 
la etapa națională. 

2. Se vor  completa toate datele cerute, inclusiv rubrica cu premiul.  Nu se vor completa date cu oricare alte premii speciale, 
sponsori, ISJ-uri etc. 

3. Atentie!

Acest tabel include și date referitoare la profesorul care a pregătit elevul (îndrumător).  Profesorul îndrumător este profesorul pe 
care îl menționează elevul într-o declarație scrisă, care va  fi predată fiecăruia dintre dumneavoastră, în calitate de inspector de 
specialitate pentru științe socio-umane și respectiv istorie. 

4.Veti transmite acest tabel, în termen de, cel mult, 10 zile de la încheierea fazei naționale a concursului, după cum urmează:

-În format printat, cu semnătura dumneavoastră și a inspectorului general al ISJ/ISMB,  se va transmite un exemplar la MECS, în 
atenția inspectorului general pentru inspectorului general pentru științe socio-umane, și respectiv istorie, în funcție de 
concurs, prin fax, la numerele 021/313.55.47 si 021/311.23.81. Atentie! Acest tabel în forma printată trebuie să includă și 
semnătura profesorului îndrumător și a elevului.

-În format electronic, la MECS, la adresa eugenstoicaro@gmail.com pentru științe socio-umane

-În format electronic, la MECS, la adresa d.dumitrescu2010@gmail.com pentru istorie

Alte precizări generale:

Datele incluse în anexe vor fi conforme cu CI și documentele de evidență ale unității de învățământ.

Tabelele acestei machete sunt în format xls (vezi materialul în xls, anexa 1 și anexa 2)

Se va utiliza scrierea cu diacritice.


