




1.1. analiza activității de predare - învățare - evaluare: curriculumul

aplicat, strategiile didactice, metodele de predare-învățare și
instrumentele de evaluare utilizate, inclusiv activitățile desfășurate prin

intermediul tehnologiei și al internetului, precum și rezultatele elevilor

la evaluarea curentă.

1.2. prezentarea rezultatelor privind aplicarea reperelor metodologice
pentru clasa a IX-a, în anul școlar 2021-2022.

1.3. analiza, pe discipline de examen, a modului de organizare și
desfășurare a examenelor naționale și a rezultatelor obținute de elevi
în cadrul examenelor naționale, comparativ cu rezultatele evaluării

curente.

1.DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL, PE 

DISCIPLINE/COMPARTIMENTE/DOMENII, LA NIVELUL 

JUDEȚULUI, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022



1.5. impactul cursurilor de formare organizate pentru cadrele didactice
evaluatori asupra calității evaluării la examenele naționale.

1.4. analiza, pe discipline, a modului de organizare și desfășurare a

Concursurilor și olimpiadelor școlare, precum și a rezultatelor
obținute de elevi în cadrul acestora.



1.1. Analiza activității de predare - învățare - evaluare: curriculumul aplicat, strategiile

didactice, metodele de predare-învățare și instrumentele de evaluare utilizate, inclusiv

activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și rezultatele

elevilor la evaluarea curentă.
:

CONCLUZII

 Cunoașterea și respectarea programelor școlare de către toate cadrele didactice;
Conceperea demersului didactic din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul
programelor şcolare;
Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare – evaluare diferențiate, conform nevoilor educative
ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice;

Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin utilizarea unor forme şi metode
diversificate (metode alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală);
Gradul de adecvare a strategiei didactice la particularităţile clasei de elevi;
Realizarea unor conexiuni interdisciplinare şi transdisciplinare;
Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării.
Cunoașterea recomandărilor oferite prin reperele metodologice pentru consolidarea achizițiilor;

1.DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL, PE 

DISCIPLINE/COMPARTIMENTE/DOMENII, LA NIVELUL FIECĂRUI 

JUDEȚ/AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PENTRU ANUL ȘCOLAR 

2021-2022



1.2. Prezentarea rezultatelor privind aplicarea reperelor metodologice pentru
clasa a IX-a, în anul școlar 2021-2022.

Întâlnirea de lucru pentru disciplinele Geografie, Istorie și Socio-

Umane a urmărit modul în care au fost utilizate Reperele metodologice

pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, învățământ liceal și

învățământ profesional, în anul școlar 2021-2022 și a avut loc în data de

30.08.2022 la Casa Corpului Didactic Dâmbovița.

Programul a fost unul încărcat, cu multe exemple de bune practici

aplicate conform reperelor metodologice în vigoare, în care fiecare

participant a aflat noutăți și informații ce pot fi folosite în procesul

instructiv-educativ, în anul școlar care începe. Au fost discuții libere despre

punctele tari și slabe ale utilizării mijloacelor și metodelor didactice

existente, raportate la realitățile și specificul claselor a IX-a.

În urma prezentărilor efectuate, s-a hotărât realizarea unei biblioteci

virtuale/site, unde să fie postate toate aceste exemple de bune practici, ce

pot fi de folos și altor cadre didactice.



CCD 
30.08.2022



1.4.Analiza, pe discipline de examen, a modului de organizare și desfășurare a

examenelor naționale și a rezultatelor obținute de elevi în cadrul examenelor

naționale, comparativ cu rezultatele evaluării curente.

ASPECTE POZITIVE

 disponibilitatea multor cadre didactice și elevi

pentru performanță și o atitudine generală pozitivă

faţă de studiu, la nivelul disciplinelor istorie-

geografie-socio-umane;

 receptivitatea elevilor la subiecte de actualitate, la

metode şi procedee didactice moderne;

 formarea unor deprinderi bune care îi ajută pe
elevi să lucreze corespunzător și la celelalte

discipline;

 participare bună la concursuri şcolare/ olimpiade,

inclusiv din mediul rural;

 disponibilitatea pentru elaborarea/prezentarea

unor studii de caz, materiale pe suport electronic;

 creşterea numărului de elevi premiaţi la olimpiade

şi la concursuri naţionale, etapa judeţeană.

ASPECTE CARE NECESITĂ   

ÎMBUNĂTĂȚIRE:

 tendinţa, în cazul unor elevi, de a învăţa

prin memorare mecanică

 Insuficiența valorizare a rezultatelor de la

evaluările inițiale și curente pentru

îmbunătățirea demersului educativ;

 lipsa obişnuinṭei elevilor de a formula și
exprima opinii proprii şi de a le

argumenta corespunzător;

 preocupare redusă pentru interevaluare

şi autoevaluare;

 situaţia dificilă în plan material sau afectiv

a unor elevi cu părinţi plecaţi în

străinătate.



PROMOTIE 2021-2022 + PROMOTIE 

ANTERIOARA

RAPORT GENERAL

Situatia candidatilor la Geografie la examenul de bacalaureat - iulie
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i Din care cu note
Numar de 

candidati 

respinsi

Numar 

candidati 

neprezent

ati

5 - 5.99 

Incepator

Calif.

6 - 6.99 

Mediu

7 - 7.99 

Avansat

8 - 8.99 

Experim.

9 - 9.99

-
10 Admis

Zi

Geogr

afie 36223

33566 

(94,55%)

3030 

(9,03%)

4884 

(14,55%)

7189 

(21,42%)

8982 

(26,76%)

8851 

(26,37%)

630 

(1,88%)

2181 

(6,5%)

1934 

(5,45%)

721 

(1,99%)

Seral

Geogr

afie 270

188 

(86,24%)46 (24,47%) 47 (25%) 48 (25,53%) 36 (19,15%) 11 (5,85%) 0 (0%)

71 

(37,77%) 30 (13,76%)

52 

(19,26%)

Frecvență redusă

Geogr

afie 760

622 

(87,11%)

129 

(20,74%)

150 

(24,12%) 153 (24,6%)

124 

(19,94%)

65 

(10,45%) 1 (0,16%)

172 

(27,65%) 92 (12,89%) 46 (6,05%)

Promovabilitatea totală la 

geografie a fost de 89,3%
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Zi

94.55

% -5.45%

Seral

86.24

% -13.76%

Frecvență redusă

87.11

% -12.89%

94.55%

86.24%

87.11%

Promovabilitatea la Geografie - Bac 
iulie 2022 

Zi Seral Frecvență redusă

DISCIPLINA GEOGRAFIE – LA NIVEL NAȚIONAL



4%

96%

Promovabilitate DÂMBOVIȚA

nepromovat

promovat

DB

total 1158

urban 478

rural 680

absenti 17

eliminat 0

nepromovat 48

promovat 1093

zi 11389

seral 7

frecventa redusa 12

teoretic 613

tehnologic 328

vocational 217

BACALAUREAT 2022 

ANALIZA REZULTATELOR LA NIVELUL JUDEȚULUI 

DÂMBOVIȚA  - DISCIPLINA GEOGRAFIE



1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9.99 10

teoretic 12 34 57 82 175 225 24 609

tehnologic 20 27 41 65 78 82 7 320

vocational 17 23 26 31 50 57 8 212



Candidaţi

prezenți

Candidaţi cu 

note din 

tranșa 5-10

PROCENT DE 

PROMOVARE

41800 38632 92,42

SITUAȚIE ÎNREGISTRATĂ LA NIVEL NAȚIONAL

BACALAUREAT 2022

DISCIPLINA ISTORIE



9319

5613

5353

6565

8794

2988

DISTRIBUȚIA NOTELOR (tranșe de note)

SITUAȚIE ÎNREGISTRATĂ LA NIVEL 

NAȚIONAL  BACALAUREAT 2022



BACALAUREAT 2022 

ANALIZA REZULTATELOR LA NIVELUL JUDEȚULUI 

DÂMBOVIȚA  - DISCIPLINA ISTORIE

112 NOTE DE ZECE

ISTORIE ELEVI ÎNSCRIȘI PROMOVAȚI NEPROMOVAȚI ABSENȚI
1059 983 66 9

Procent de 
promovabilitate

92,82%



ECONOMIE

SITUAȚIE ÎNREGISTRATĂ LA NIVEL 

NAȚIONAL

BACALAUREAT 2022

FILOSOFIE



SOCIOLOGIE

PSIHOLOGIE



LOGICĂ, COMUNICARE ȘI ARGUMENTARE - 2022



BACALAUREAT 2022 

ANALIZA REZULTATELOR LA NIVELUL JUDEȚULUI 

DÂMBOVIȚA  - ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Economie - 14 elevi înscriși, 14 promovați,

procent de promovabiliate 100 %

Filosofie - 7 elevi înscriși, 7 promovați,

procent de promovabiliate 100%

Logică, comunicare și argumentare -

163 elevi înscriși, 152 promovați, 9

nepromovați, 2 absenți, procent de

promovabiliate 93,25%



• 6 candidați cu note cuprinse între 1 și 4,99

• 7 candidați cu note cuprinse între 5 și 6,99

• 6 candidați cu note cuprinse între 7 și 9,75

•

GEOGRAFIE – 19 candidați

ISTORIE – 12 candidați

• 0 candidați cu note cuprinse între 1 și 4,99

• 5 candidați cu note cuprinse între 5 și 6,99

• 7 candidați cu note cuprinse între 7 și 8,85

DISCIPLINE SOCIO-UMANE 
– 2 candidați

• Un candidat la Economie, educație antreprenorială, economie aplicată și
educație social-educație economico-financiară cu nota 5

• Un candidat la Filosofie și logică, argumentare și comunicare cu nota 5

EXAMENUL NAŢIONAL DE 
TITULARIZARE – iulie 2022



EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVAT, 
SESIUNEA  2022

Examenul naţional de definitivare în învăţământ,
sesiunea 2022

DISCIPLINA GEOGRAFIE am realizat un număr de 6 inspecții de
specialitate, pentru 3 cadre didactice, rezultatele la examenul final fiind
evaluate cu mediile 8,09, 8,71 și 9,16

DISCIPLINA ISTORIE profesorii metodiști au realizat un număr de 4
inspecții de specialitate, pentru 2 cadre didactice, rezultatele la examenul
final fiind evaluate cu mediile 7,07 și 9,19

DISCIPLINELE SOCIO-UMANE, profesorii metodiști au realizat o
inspecție la psihologie, rezultatul la examenul final fiind evaluat cu nota
7.02



• Calitatea activităţii de 
predare-învăţare 

(conform Ordinului 
ME nr. 

6106/3.12.2020

INSPECŢII 
GENERALE

INSPECŢII 
TEMATICE

INSPECŢII DE 
SPECIALITATE 
ŞI SPECIALE

• Instrumente utilizate în inspecţia şcolară:

• - Evaluarea documentelor şcolare;

• - Statistici cu rezultatele la examene, teste şi 
concursuri şcolare;

• - Interviul cu elevii;

• - Interviul cu cadrele didactice;

• - Chestionarele administrate părinţilor, elevilor, 
cadrelor didactice, managerilor, membrilor 
consiliului de administraţie;

• - Fişele de observare a lecţiilor;

• - Discuţii cu directorii unităţilor şcolare, 
responsabilul comisiei metodice, cadre didactice 
evaluate;

• - Asistenţele la orele de curs;

• Principalele obiective ale inspecţiei şcolare:

• - evaluarea calităţii activităţii personalului didactic

• - sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice 

• - creşterea calităţii serviciilor educaţionale



Gradul  I

1. Preinspecția-(inspecția curentă 1)în anul anterior 

înscrierii

2. Depunerea dosarului

3. Susținerea  colocviului

4. Inspecția curentă 2 în anul următor susținerii 

colocviului

5. Inspecția speciala 

Gradul  al II-lea 

1. Preinspecția-(inspecția curentă 1)

în anul anterior înscrierii

2. Inspecția curentă 2

3. Inspecția specială (în anul 

susținerii examenului scris)

Examenul de definitivat

Se lucrează la metodologie

Două inspecții
Evaluarea portofoliului

https://www.isj-db.ro/grade-didactice



OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

– etapa județeană s-a desfășurat în data de 19 martie 2022 la Liceul

”Voievodul Mircea” Târgoviște, unde a participat un nr de elevi 53 de elevi.

Clasa a VIII-a 16 elevi

Clasa a IX-a 12 elevi

Clasa a X-a 11 elevi

Clasa a XI-a 8 elevi

Clasa a XII-a 6 elevi

- etapa națională s-a desfășurat în perioada 25-30 aprilie 2022 la  București, 
Ediția 40



NR. 

CRT.

NUMELE  ŞI 

PRENUMELE 

ELEVULUI

CLASA
UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT

PROFESOR 

COORDONATOR

PROFESORUL MENTOR 

CEX PENTRU PROBA 

PRATICĂ

PUNCATJ OBȚINUT LA  

PROBA PRATICĂ, ETAPA 

NAȚIONALĂ

REZULTATE LA ETAPA 

NAȚIONALĂ

1

Radu D. Ana-
Maria-Daniela a VIII-a

Școala Gimnazială
Odobești

Radu Elena

Mihăescu Mariana

Nicolae Dan

92 puncte/

23 puncte ce reprezintă
25% din punctaj PPS

Punctaj general-89,75 
puncta locul 27 din 48 

elevi

Premiul special SGR

2

Militaru Ioan
Șerban

a IX-a

Colegiul Național
„Ienăchiță
Văcărescu” 
Târgoviște

Stancu
Valentin 

Irinel

Mihăescu Mariana

Nicolae Dan

88 puncte/

22 puncte ce reprezintă
25% din punctaj PPS

Punctaj general-92,88 
puncte locul 6 din 46 

elevi

Mențiune M.Ed.

3

Andrei B.G. Ana 
Naomi

a X-a

Colegiul Național
„Vladimir Streinu”

Găești

Nicolae Dan

Mihăescu Mariana

Nicolae Dan

86,50 puncte/

21,63 puncte ce 
reprezintă 25% din

punctaj PPS 

Punctaj general-71,50 
puncte

locul 46 din 47 elevi

4

Condrea A. 
Alexandra Karin a XI-a

C.N.Pedagogic
“C-tin 

Cantacuzino”

Târgoviște
Simion
Doinița

Mihăescu Mariana

Nicolae Dan

86,00 puncte/

21,50 puncte ce 
reprezintă 25% din

punctaj PPS 

Punctaj general-78,50 
puncte locul 31 din 46 

elevi

Premiul special SGR

5

Matei Mara 
Teodora

aXII-a

C.N.Pedagogic
“C-tin Carabella”

Târgoviște
Homeghiu

Cătălina

Mihăescu Mariana

Nicolae Dan

97,00 puncte/

24,25 puncte ce 
reprezintă 25% din

punctaj PPS 

Punctaj general-86,50 
puncta locul 11 din 46 

elevi

Premiul special SGR

Lotul de elevi calificați la etapa națională – OLIMPIADA DE GEOGRAFIE



25-30 aprilie
2022







BALCANIADA DE GEOGRAFIE, IUNIE 2022



OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

-ETAPA INTERNAȚIONALĂ-

În perioada 12-18 iulie 2022 s-a desfășurat cea de-a XVIII-a ediție a Olimpiadei Internaționale de
Geografie (iGeo) găzduită de capitala Franței, organizată și derulată online, în contextul sanitar legat de COVID-19,
sub patronajul Comitetului Național Geografic francez (CNFG). Au fost înscriși 209 elevi din 54 de țări.

Participarea la Olimpiada Internațională de Geografie a fost asigurată de Inspectoratul Școlar Județean Iași și a
fost precedată de o perioadă de pregătire intensă, tot la Iași, sub îndrumarea profesorilor Cornelia și Dorin Fiscutean.

Lotul României s-a clasat pe LOCUL III în lume.
În urma celor trei probe de concurs – proba teoretică, proba practică și testul multimedia,

 două medalii de aur (Daniel Hanganu, Iași și Radu Brădățeanu, București),
 una de argint (Mihai Bratu, Târgu Jiu) și
 una de bronz (Alex Darius Topai, Oradea).





- etapa județeană sa desfășurat în data de 19 martie 2022 la Colegiul 
Economic ”Ion Ghica” - Târgoviște unde a participat un nr de  elevi 31 de elevi.

Clasa a VIII-a 3 elevi

Clasa a IX-a 1 elev

Clasa a X-a 13 elevi

Clasa a XI-a 4 elevi

Clasa a XII-a 10 elevi

- etapa națională s-a desfășurat în perioada
18-21 aprilie 2022 la Târgu-Mureș.

OLIMPIADA DE ISTORIE 



Nr.

Crt.

Numele și prenumele 

elevului

Clasa Unitatea de învățământ Profesor coordonator

1. OSIAC M. DIANA 

VIORICA

a VIII-a Colegiul Național

,,Vladimir Streinu”, Găești

Alexe Adrian Robert

1. TÎRCHILĂ  D. RADU 

ANDREI

a IX-a Colegiul Național

,,I. L. Caragiale”, Moreni

Ioniță Grigore Ilie

1. STOICA V. MIHNEA 

ANDREI

a X-a Liceul Teoretic ”Petru Cercel” 

Târgoviște

Ion Țuțuianu

1. CARAGAȚĂ G. ADINA-

MIHAELA

a XI-a Colegiul Național

,,Vladimir Streinu”, Găești

Alexe Adrian Robert

1. SORESCU G. 

GEORGIANA DARIA

a XII-a Colegiul Național Pedagogic

”Constantin 

Cantacuzino”Târgoviște

Istrate Gabriela

Lotul de elevi calificați la etapa națională
OLIMPIADA DE ISTORIE









- etapa județeană s-a desfășurat în data de 19 martie 

2022 la Colegiul Național ”Ion Ghica” Târgoviște, 

la care a participat un singur elev.

- etapa națională s-a desfășurat în perioada 18-21

aprilie 2022, la Deva, în județul Hunedoara.

OLIMPIADA DE ȘIINȚE SOCIO-UMANE-

FILOSOFIE



OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE FILOSOFIE

În perioada 26-29 mai 2022 Lisabona, Portugalia s-a desfăşurat cea de-a XXX-a 

ediţie a Olimpiadei Internaţionale  de Filosofie 

(XXX Internaţional PhilosophOlympiad-XXX IPO)

Olimpiada Internaţională de Filosofie (IPO-Internaţional Philosophy Olympiad)

este o competiţie pentru elevii din învăţământul preuniversitar. Competiţia este oficial

recunoscută de UNESCO iar din anul 2000 se desfăşoară sub auspiciile Federaţiei

Internaţionale a Societăţilor de Filosofie (FISP).

Lotul olimpicilor români a inclus 2 elevi, calificaţi ca urmare a rezultatelor

obţinute la Olimpiada Naţională de Ştiinţe Şocio-Umane-Disciplina Filosofie, şi a

susţinerii unui test de limbă străină:

Andrei-Nicolae Radu, elev la Colegiul Național „Sfântul Sava” București -

PREMIUL I în cadrul etapei naționale și mențiune la XXX IPO

Maria-Doriana Gheorghe, elevă la Colegiul Naţional „Mihai Viteazu” Slobozia,

jud. Ialomiţa - PREMIUL II în cadrul etapei naționale și mențiune la XXX IPO



OLIMPIADA DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE)

- etapa județeană – s-a desfășurat în data de 18 martie 2022 la Colegiul

Național Pedagogic ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște, unde a

participat un nr. de 29 de elevi.

Clasa a IX-a 9 elevi

Clasa a X-a 7 elevi

Clasa a XI-a 11 elevi

- etapa națională s-a desfășurat în perioada 26 - 29 aprilie 2022 la Colegiul

Național Pedagogic "Constantin Cantacuzino" Târgoviște unde au participat 66 de

elevi care au obținut cel puțin 85 de puncte la proba scrisă susținută luni, 18 aprilie

2022

Județul Dâmbovița are 3 reprezentanți la această etapă finală a olimpiadei, elevi de la

specializarea învățător-educatoare, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (MENȚIUNE)



- etapa județeană s-a desfășurat în data de 12 martie 2022 la 
Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște

Sigla Olimpiadei 
Științele Pământului –

etapa națională

Steagul Olimpiadei 
Științele Pământului –

etapa națională

Rezultatele finale 

S-a desfășurat la Colegiul Național Nicolae Iorga  din 
Vălenii de Munte, județul Prahova

Aplicație la Slănic Prahova 

Județul nostru a fost reprezentat de 2 elevi ai Colegiului Național Constantin Carabella, 
din Târgoviște: 

Opincă Andrei Cristian –rezultate- locul 19 cu un punctaj de 130,20 puncte;
Olteanu Gheorghe Laurențiu-rezultate- locul 30 cu un punctaj de 117,25 puncte;

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ȘTIINȚELE PÂMĂNTULUI

Etapa națională



CONCURSUL NAŢIONAL DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE

V-VII „MICA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE - TERRA”

- etapa județeană s-a desfășurat în data de 9 aprilie 2022 la Școala

Gimnazială ”Vasile Cîrlova” Târgoviște,unde au participat 177 de elevi.

Clasa a V-a 69 elevi

Clasa a VI-a 74 elevi

Clasa a VII-a 34 elevi

- etapa națională s-a desfășurat în data de 14 mai 2022 la Liceul

Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu”, Târgoviște, unde au participat

14 elevi, obținând MENȚIUNI ȘI PREMII SPECIALE.



CONCURSUL NAȚIONAL MEMORIA HOLOCAUSTULUI

Nr.

crt.

Numele și prenumele 

elevului

Unitatea de 

învățământ

Clasa Profesor 

coordonator

Nivelul de 

învățământ

Gimnaziu/Liceu

Punctajul obținut la 

etapa județeană

1 IONESCU R.I 

CLARA- MARIA

Colegiul Național” 

Constantin 

Carabella” 

Târgoviște

a X- a RUSU 

CLAUDIA

LICEAL 89 puncte

2 RĂDULESCU S.F 

SARA-IOANA

Colegiul Național” 

Constantin 

Carabella” 

Târgoviște

a VII-a LIXANDRU 

EMILIA 

ELENA

GIMNAZIAL 95 puncte

SITUAȚIA ELEVILOR CALIFICAȚI LA CONCURSUL MEMORIA 

HOLOCAUSTULUI, 

Etapa județeană se desfășoară în data de 12 mai 2022 la Colegiul Național 
”Constantin Carabella” Târgoviște, 
Clasa a VII-a – 11 elevi
Clasa a X-a 3 elevi
Etapa națională, s-a desfășurat în perioada 6-8 iulie 2022 la BUCUREȘTI

Concursul se organizează din doi în doi ani!În anul școlar
2022-2023 nu se organizează FAZA NAȚIONALĂ!



6-8 iulie 2022
BUCUREȘTI







SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA



2.1.Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare – evaluare

diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea

gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și diminuării riscului de

analfabetism funcțional, în condițiile începerii cursurilor în unitățile de

învățământ, respectiv realizarea de activități asistate de tehnologie și
internet.

2. PRIORITĂȚI ALE EDUCAȚIEI PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023

2.2. Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X- a
în anul școlar 2022-2023. Prezentarea ghidurilor metodologice la

disciplinele ISTORIE, GEOGRAFIE, ȘTIINȚE SOCIO-UMANE destinate cadrelor

didactice.



2.3. Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de

abilitare curriculară pe discipline de studiu/niveluri de studiu, cu

accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea
la examenele naționale și la competițiile școlare, în parteneriat cu
centrele de formare județene (CCD).

2.4. Propuneri privind organizarea și desfășurarea competițiilor și
concursurilor școlare în anul școlar 2022 – 2023.
Actualizarea programelor și a regulamentelor specifice pentru
competițiile și concursurile școlare cu noile programe (la nivel

gimnazial) în conformitate cu reforma curriculară.

2.5. Implementarea curriculumului național centrat pe competențe-

cheie: elemente de noutate promovate în cadrul proiectului
”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”-CRED.



2.2. Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a
X- a în anul școlar 2022-2023. Prezentarea ghidurilor

metodologice la disciplinele ISTORIE-GEOGRAFIE-SOCIO-UMANE,

destinate cadrelor didactice.
CE REPREZINTĂ?

Reperele metodologice reprezintă 

materiale de sprijin având titlu de 

recomandare, fără a reprezenta o 

abordare exhaustivă sau 

prescriptivă/obligatorie. Fiecare 

profesor va reflecta asupra propriului 
demers, în vederea stabilirii acțiunilor 

necesare pentru planificarea, 
proiectarea și desfășurarea 

procesului didactic                                                        
în anul școlar 2022-2023.

CE ANUME A GENERAT 

ELABORAREA LOR?

Nevoia de a oferi un material de
sprijin în vederea desfășurării

activității didactice, prin 

raportare la elementele de 
continuitate și de discontinuitate 

existente între programele de 
gimnaziu parcurse de elevi și 

programa de liceu.

Pot fi accesate pe site-ul ME, la adresa:

2. PRIORITĂȚI ALE EDUCAȚIEI PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023

https://rocnee.eu/index.php/curriculum/

reperemetodologice2022

https://rocnee.eu/index.php/curriculum/


Au ca scop sprijinirea profesorilor care

predau la nivelul învățământului liceal, pentru
aplicarea programelor școlare de clasa a X-a în
anul școlar 2022-2023.

Reperele metodologice pentru aplicarea
curriculumului la clasa a X-a, în anul școlar
2022-2023, pentru disciplinele ISTORIE-
GEOGRAFIE-SOCIO-UMANE, propun
profesorilor care predau la clasa a X-a (pe baza
Programelor școlare), elemente suport utile în
contextul educațional specific anului școlar
2022-2023.

Rolul Reperelor este de a reliefa
continuitatea între procesul instructiv-educativ
desfășurat în anul școlar 2021-2022 și cel din
anul școlar 2022-2023.

CARE ESTE SCOPUL LOR?

CE CONȚIN?

 Adaptarea planificării calendaristice

realizate pentru disciplinele ISTORIE-

GEOGRAFIE-SOCIO-UMANE – clasa a X-

a la situația specifică anului școlar 2022-2023

 Evaluarea gradului de achiziție a

competențelor elevilor dobândite în anul

școlar 2021-2022

 Recomandări pentru formarea/dezvoltarea

competențelor specifice înscrise în Programa

școlară pentru disciplinele ISTORIE/

GEOGRAFIE/SOCIO-UMANE, clasa a X-a.

Adaptarea la categoriile de elevi în risc.



REPERE METODOLOGICE



2.7. Implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie:

elemente de noutate promovate în cadrul proiectului Curriculum Relevant,
Educație Deschisă pentru toți – CRED.

În cadrul proiectului CRED, in perioada octombrie-decembrie 2022, se
constituie grupe pentru cursul ”Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare,

evaluare.

Formare nivel 2”Grup țintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial, care

dețin competențe digitale. Au prioritate cadrele didactice care NU au participat la

activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.

Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite
profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, iar activitățile de formare se vor

desfășura online, 24 de ore online sincron și 26 de ore online asincron

Link formular înscriere:https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7

Cursul se deruleza in perioada octombrie-decembrie 2022, inscrierea se face
până marți, 20.09.2022.



3.2.  Curriculum național: planurile-cadru, programele și 
manualele școlare  în vigoare.

3.3. Cadrul normativ care reglementează organizarea și 
desfășurarea examenului național de bacalaureat, a 

evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a 

admiterii în învățământul liceal și profesional, graficul 

examenelor de certificare a calificărilor profesionale, 
în anul școlar 2022-2023.

3.4.  Alte regulamente, metodologii specifice etc. 

3. CADRUL NORMATIV PRIVIND ORGANIZAREA 

PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 2022–

2023 – NOUTĂȚI, PUNCTE CRITICE, MĂSURI ȘI ACȚIUNI 

GENERATE DE ACESTA

3.1.Ordinul ME nr. 3505/31.03.2022 privind structura 
anului școlar 2022 -2023



3. CADRUL NORMATIV PRIVIND ORGANIZAREA 

PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 

2022– 2023 – NOUTĂȚI, PUNCTE CRITICE, 

MĂSURI ȘI ACȚIUNI GENERATE DE ACESTA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimmuzRppH6AhX
7YPEDHU6MCMgQFnoECCsQAQ&url=https%3A%2F%2Fww
w.isjialomita.ro%2Ffiles%2Flegi%2FOrdinul%2520ME%2520n
r.%25203505%2520din%25202022%2520(privind%2520struc
tura%2520anului%2520%25C5%259Fcolar%25202022-
2023).pdf&usg=AOvVaw23mzGGiF4RToLv8JaM7nPQ

Conform ordinului de ministru 3505, structura anului şcolar
2022-2023 se modifică astfel:

Structura anului școlar are o durată de 36 de săptămâni de 
cursuri și cuprinde 5 module, astfel:

•modulul I: 5 septembrie 2022 – 21 octombrie 2022
•modulul II: 31 octombrie 2022 – 22 decembrie 2022
•modulul III: 9 ianuarie 2023 – 3/10/17 februarie 2023
•modulul IV: 13/20/27 februarie 2023 – 6 aprilie 2023

•modulul V: 19 aprilie 2023 – 16 iunie 2023
Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt 

programate astfel:
•vacanţa de toamnă: 24 – 30 octombrie 2022;

•vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023;
•vacanţa „de ski”: 6-12 februarie 2023 /13-19 februarie 2023 /20-26 

februarie 2023;
•vacanţa de primăvară: 7-18 aprilie 2023;

•vacanţa de vară: 17 iunie – data din septembrie 2023 la care vor
începe cursurile anului școlar 2023-2024;

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 35 de săptămâni de cursuri, 



Articolul 4

(1) Programul național „Școala altfel“ și Programul

„Săptămâna verde“ se desfășoară în perioada 27 februarie-16

iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a

căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Derularea celor două programe nu se planifică în același

interval de cursuri (modul de învățare).

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la clasele din

învățământul liceal - filiera tehnologică, din învățământul

profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate

programelor „Școala altfel“ și „Săptămâna verde“ se

organizează activități de instruire practică.



Planurile cadru: GIMNAZIU:

Planurile cadru aprobate prin
OMENCS nr. 3590/5.04.2016, cu modificările
și completările ulterioare; (OMEN
4221/1.08.2018 – opționalul integrat nu mai
este obligatoriu)

Conform Art. 8 - Planurile-cadru de
învățământ aprobate prin prezentul ordin se
aplica la clasele V - VIII-a începând cu anul
școlar 2020-2021

Conform Art. 9 (4) - În anul școlar
2019-2020, la clasa a VIII-a se aplica Planurile-
cadru de învățământ aprobate prin OMEC nr.
3638/11.04.2001.
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U  U

R

I

TOATE PLANURILE–CADRU VALABILE pot fi accesate
la adresa:

3.2.  Curriculum național: planurile-cadru, 

programele 
și manualele școlare  în vigoare

Planurile cadru: 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

ORDINUL nr. 3.371 din 12 martie 2013

privind aprobarea planurilor-cadru de 
învățământ pentru învățământul

primar

http://programe.ise.ro/Actuale.aspx

http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
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Programa școlară  pentru disciplina  

ISTORIE, clasa a IV-a, aprobată  prin

O.M.E.N. nr.   5003/02.12.2014 

http://programe.ise.ro/Portals/

1/Curriculum/2014-12/23-

Istorie_clasa%20a%20IV-

a.pdf

Programa școlară  pentru disciplina  

ISTORIE, clasa a V-a, a VI-a, a VII-a,

VIII-a

aprobată  prin

O.M.E.N. nr.   3393/28.02.2017

https://rocnee.eu/programescol

are/15-09-2019.html

ISTORIA

https://rocnee.eu/programescolare/15-09-2019.html


ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Valabile în anul școlar 2022 – 2023

 Programele școlare de geografie, cls. a V-a – a VIII-a, aprobate cu

OMEN nr. 3393/28.02.2017: sunt în vigoare toate programele pentru

clasele gimnaziale: a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a.

Pot fi accesate la adresa:

https://rocnee.eu/programescolare/15-09-2019.html

sau

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

Educatie%20sociala.pdf 

GEOGRAFIA

https://rocnee.eu/programescolare/15-09-2019.html


ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

2022 – 2023

TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESATE 
LA ADRESA:

http://programe.ise.ro/

 Programa de Geografie, cls. a IX-a, aprobată prin O.M. Nr. 3358/

09.03.2004

 Programa de Geografie, cls. a X-a, aprobată prin O.M. Nr. 4598/

31.08.2004

 Programa de Geografie, cls. a XI-a, ciclul superior al liceului, 

aprobată prin O.M. Nr. 3252/13.02.2006

 Programa de Geografie, cls. a XII-a, aprobată prin O.M. Nr. 5959/

22.12.2006



ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

2022 – 2023

Se face în conformitate  cu precizările din 
notificarea nr.39562/

11.09.2007 și  a precizărilor privind programele şcolare 
pentru cultură 

generală care se aplică în învăţământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a,

începând cu anul şcolar 2014-2015 anexa 1   
la OMEN nr. 4437/2014 



INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

Începând cu anul școlar 2016-2017 se aplică atât

la clasa a III-a, cât și la clasa a IV-a

Programa școlară  pentru disciplina  Educație civică 

aprobată 

prin  OMEN nr.  5003/02.12.2014 

care 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

ȘTIINȚE 
SOCIO-
UMANE

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


ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

NOILE PROGRAME ȘCOLARE

EDUCAȚIE SOCIALĂ - prin O.M.E.N. 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

Pot fi accesate la adresa:

https://rocnee.eu/programescolare/15-09-2019.html

sau

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

Educatie%20sociala.pdf 

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

https://rocnee.eu/programescolare/15-09-2019.html


•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.

•Programele școlare pentru învățământul gimnazial includ, la nivelul claselor V-VIII, pachetul 

disciplinelor intitulate  generic 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.

•la clasa a VI-a, disciplina Educaţie socială - Educaţie interculturală 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;



CU EXCEPTIA MODIFICĂRILOR DIN ANUL ȘCOLAR 

2009-2010  ALE  PROGRAMEI LA DISCIPLINA  

Logică, argumentare şi comunicare,

RESTUL PROGRAMELOR NU AU SUFERIT  MODIFICĂRI

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

Programe şcolare valabile începând cu anul şcolar

2009-2010

SOCIO-UMANE

TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESATE 
LA ADRESA:

http://programe.ise.ro/

PROGRAME DE TRUNCHI 
COMUN

programa şcolară 
pentru disciplina Logică, 

argumentare şi 
comunicare,

 cls. a IX-a, aprobată 
prin OMECI nr. 

5099/09.09.2009

 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
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Catalogul manualelor școlare

pentru clasele I-VIII și Catalogul manualelor 

școlare pentru clasele IX-XII pentru anul 

școlar 2022-2023

https://www.edu.ro/manuale-scolare

Accesul la manualele digitale aprobate de M.E. https://www.edu.ro/manuale-scolare

Lista manualelor aprobate prin ordin de

ministru

https://www.edu.ro/auxiliare-didactice

https://www.edupedu.ro/lista-cu-manuale-școlare

Mijloace de învățământ / Auxiliare didactice

Pot fi accesate la adresa:

https://www.edu.ro/manuale-scolare
https://www.edu.ro/manuale-scolare
https://www.edu.ro/auxiliare-didactice
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV8pi8ipf6AhVN_KQKHZn2DeIQFnoECAkQAQ&url=https://www.edupedu.ro/lista-cu-manualele-scolare-de-la-clasa-i-pana-la-clasa-a-xii-a-aprobate-de-ministerul-educatiei-pentru-a-fi-folosite-la-scoala-in-anul-2022-2023-a-fost-publicata-de-catre-centrul-de-politici-si-eval/&usg=AOvVaw2blb9qkqWEBaADeuomTQRa


3.3 Cadrul normativ care 

reglementează organizarea și 
desfășurarea examenului 

național de bacalaureat, a 

evaluării naționale pentru elevii 

clasei a VIII-a și a admiterii 

învățământ liceal și profesional, 

graficul examenelor de 

certificare a calificărilor 

profesionale, în anul școlar 2022-

2023

1. OME nr. 5241/31.08.2022, privind
organizarea și desfășurarea evaluării
naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2022-2023

2. OME nr. 5243/31.08.2022, privind
organizarea și desfășurarea admiterii în
învățământul liceal pentru anul școlar
2022-2023

• 3. OME nr. 5242/31.08.2022, privind
organizarea și desfășurarea examenului
național de bacalaureat – 2023



PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2023

ISTORIE

În cadrul examenului de

bacalaureat Istoria are statut de

disciplină obligatorie, la proba E.c.,

pentru profilul umanist din filiera

teoretică sau, după caz, pentru filiera

vocaţională.

Proba de examen la Istorie este o

probă scrisă cu durata de 3 ore.

COMPETENŢE DE EVALUAT

Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate

1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric

1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise

1.3. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau

procese istorice

1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie

Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice

•2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj

•2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate

Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice

•3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un

punct de vedere

•3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra

evenimentelor şi proceselor istorice

•3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la

sursele istorice

Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru

rezolvarea de probleme

•4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un

subiect istoric

•4.2. Construirea de sinteze tematice



 A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

 B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici 
politice în România şi în Europa 

Constituţiile din România

 C. STATUL ŞI POLITICA

Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc 
(secolele IX-XVIII) 

Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României 
Mari. (secolele XVIII-XX) 

România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă 
anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

 D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la 
începuturile modernităţii. 

România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile 
alianţe ale secolului XX

România în perioada „Războiului rece”.

DOMENII DE 

CONȚINUT / 

CONȚINUTURI

Programa la Istorie

BAC 2023

Este cea aprobată

prin Ordinul

ministrului educației, 

cercetării, tineretului

și sportului nr. 

4800/2010 privind

aprobarea listei

disciplinelor şi a 

programelor pentru

examenul de 

bacalaureat – 2011



Programa la Geografie BAC 

2023

Este cea aprobată prin Ordinul

ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 

4800/2010 privind aprobarea

listei disciplinelor şi a 

programelor pentru examenul de 

bacalaureat – 2011

Programa la Sociologie BAC 2023

Este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 4800/2010 

privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor

pentru examenul de bacalaureat – 2011

Programa la Filosofie BAC 2023

Este cea aprobată prin Ordinul

ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 4800/2010 

privind aprobarea listei disciplinelor

şi a programelor pentru examenul de 

bacalaureat – 2011

Programa la Economie BAC 2023

Este cea prevăzută în anexa nr. 2 la 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 

privind organizarea şi desfăşurarea

examenului de bacalaureat naţional –

2013Programa la Logică, argumentare și comunicare

BAC 2023

Este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea

examenului de bacalaureat naţional – 2013
Programa la Psihologie BAC 2023

Este cea aprobată prin Ordinul ministrului

educației, cercetării, tineretului și sportului

nr. 4800/2010 privind aprobarea listei

disciplinelor şi a programelor pentru

examenul de bacalaureat – 2011
https://www.edupedu.ro/documente-programele-pentru-

bacalaureat-2023



CALENDARUL 
EXAMENULUI DE 
BACALAUREAT  
PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2022-2023



EVALUAREA INIȚIALĂ A COMPETENȚELOR ELEVILOR

La debutul anului școlar, fiecare profesor trebuie să realizeze evaluarea

inițială a elevilor, cu roluri multiple:

• *Asigură o diagnoză cu privire la nivelul de pregătire a elevilor, prin

identificarea acelor competențe din programa școlară anterioară care nu au

fost suficient dezvoltate

- *Constituie bază pentru planificarea de către profesor a eventualelor

demersuri de remediere a competențelor insuficient dezvoltate

- *Are rol reglator, oferind repere pentru o proiectare curriculară autentică și

realistă, pe baza unor decizii documentate (Cum voi valorifica rezultatele

evaluării inițiale în planificarea calendaristică sau proiectarea unităților de

învățare?).

- *Motivează elevul pentru implicarea în învățarea viitoare (Ce știu și ce nu

știu? Ce pot face și ce nu pot face în raport cu ceea ce am învățat? În ce mod

voi recupera ceea ce nu știu?).

Astfel planificată, evaluarea inițială devine parte integrată a procesului

didactic și poate fi valorificată ca experiență de învățare. În această

perspectivă, evaluarea inițială ar trebui să fie motivantă și nestresantă, să fie

prilej de verificare/actualizare/revizuire a nivelului de pregătire.

Pentru evaluarea inițială, pot fi utilizate diverse

instrumente și metode de evaluare care să permită o

apreciere holistică a nivelului de realizare a

diverselor competențe specifice.

Exemple:

- testul;

- proba de evaluare practică;

- proiectul;

- evaluarea dialogată;

- grile de reflecție;

- autoevaluarea prin completarea de quiz-uri sau fișe de

evaluare, inclusiv pe platforme online;

- chestionar care urmărește identificarea calităților și 

resurselor personale / domeniilor de interes /nevoilor

elevilor de sprijin individual;
- hărți conceptuale specifice domeniului de studiu etc.



A. 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!



Recomandări privind planificarea calendaristică pentru anul școlar 2022-2023

Nr

.

crt

.

Modulul 

de

învățare

Perioada

calendaristică

Numărul de

săptămâni

Ob

servații

1. I 05.09.2022 – 21.10.2022 7

2. I
I

31.10.2022 – 22.12.2022 8

3. I
I
I

09.01.2023-
03/10/17.02.2023*

4/5/6 *conform deciziei ISJ/ISMB

4. I

V

13/20/27.02.2023* -

06.04.2023

8/7/6

*conform deciziei ISJ/ISMB

**o săptămână pentru

programul național ”Școala

altfel” sau”Săptămâna verde”

5. V 19.04.2023 – 16.06.2023 9

**o săptămână pentru 

programulnațional”Școala

altfel” sau
”Săptămâna verde”

În cadrul demersului de realizare a planificării calendaristice,

considerămutile următoarele recomandări:

- conform proiectării didactice la finalul fiecărei unități de învățare este

necesară existența orelor de recapitulare și evaluare;

- fiecare unitate de învățare trebuie să beneficieze de evaluare, însă nu

este obligatoriu ca de fiecare dată evaluarea să se finalizeze cu o notă

în catalog, deoarece evaluarea se poate desfășura și sub forma

observării sistematice, care permite profesorului să adapteze

sarcinile de lucru la nevoia de a forma competențe elevilor;

- evaluarea inițială facilitează profesorului demersul didactic pe care îl

abordează în activitățile de predare-învățare-evaluare la începutul și

pe parcursul anului școlar; testul propriu-zis de evaluare este însoțit

de un barem și de o matrice care să poată permită cadrului didactic să

identifice în ce măsură competențele propuse spre formare au fost

atinse sau urmează a fi exersate prin acțiuni remediale;

- programa școlară poate fi organizată pe structura anului școlar pe

module de învățare, însă o organizare a planificării pe unități de

învățare corespunde solicitărilor cadrelor didactice, dar și ale elevilor.

- este utilă pentru elevi o anume ritmicitate a evaluărilor și notărilor,

precum și o anume varietate a formelor și instrumentelor de

evaluare, disciplinele istorie-geografie-socio-umane fiind, prin

specificul său, foarte generoase în domeniulcreativității didactice.



A. Proiectarea planificării calendaristice

Unitatea de 

învăţare

Competenţe

specifice

Conţinuturi Nr.  de 

Ore alocate

Perioada

calendaristică

Observaţii

[se menţionează

titluri/teme] sunt

identificate de

profesor în

programa

școlară

[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 modulul]



B. Proiectarea unității de învățare

Unitatea de învățare reprezintă o

structură didactică flexibilă cu următoarele

caracteristici:

- este unitară din punct de vedere tematic și

didactic;

- vizează formarea anumitor competențe

specifice la nivelul elevilor;

- este realizată pe o perioadă determinată de 

timp;

- se finalizează prin evaluare.



UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR ȘI A RESURSELOR DIGITALE

În acord cu Cadrul european DigCompEdu, a fost aprobat recent cadrul de competențe

digitale ale profesionistului în educație (OME nr. 4159/2022)13, care descrie 22 de competențe

digitale organizate în următoarele 6 domenii:

 utilizarea tehnologiilor digitale în comunicarea și interacțiunile profesionale ale cadrelor didactice cu

colegi, elevi, alți actori educaționali;

 utilizarea, crearea și partajarea responsabilă a resurselor digitale;

 utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale în diferitele etape ale procesului de predare-învățare.

 utilizarea strategiilor digitale pentru îmbunătățirea strategiilor de evaluare;

 valorificarea tehnologiilor digitale pentru implicarea activă a elevilor în învățare;

 facilitarea dobândirii competențelor digitale de către elevi.

Astfel, profesorul are nevoie de competențe pentru a utiliza tehnologiile și resursele

digitale atât ca mijloace de comunicare didactică, cât mai ales ca modalități de structurare a

proceselor de predare, învățare și evaluare în forme și modalități inovative și flexibile, cu resurse

variate, cu implicarea activă, creativă și reflexivă a elevilor în propria învățare – urmărind

dezvoltarea competențelor specifice din programele școlare.



Profesorii au la dispoziție o multitudine de resurse digitale deschise utile pentru predare-

învățare-evaluare, care s-au dezvoltat cu prioritate în perioada școlii la distanță.

Pentru identificarea, selectarea și adaptarea resurselor digitale de învățare, precum și pentru partajarea

resurselor elaborate de profesori, recomandăm.
- https://digital.educred.ro/

- https://digitaledu.ro/

- https://www.eduapps.ro/resurse-educationale/

- https://www.researchgate.net/publication/349394100 este link-ul de unde puteți descărca un Ghid pentru RED.

https://www.youtube.com/educredgimnaziu

- materialedeistorie

Dintre ghiduri disponibile online pentru utilizarea portofoliilor online pentru învățare,

recomandăm următoarele resurse:
- https://www.elearning.ro/utilizarea-portofoliului-digital-de-catre-elevi (în limba română);

- https://sites.google.com/site/k12eportfolioapps/ (în limba engleză);

- ePortfolios organisation (în limba engleză);

- https://hbarrett.wordpress.com/how-to/ (în limba engleză).

https://digital.educred.ro/
https://digitaledu.ro/
https://www.eduapps.ro/resurse-educationale/
https://www.researchgate.net/publication/349394100
https://www.youtube.com/educredgimnaziu
https://www.elearning.ro/utilizarea-portofoliului-digital-de-catre-elevi
https://sites.google.com/site/k12eportfolioapps/
https://hbarrett.wordpress.com/how-to/


Elementele de noutate privind evaluarea rezultatelor

elevilor:
- începând cu anul școlar 2022-2023, tezele nu mai

sunt obligatorii;
- numărul de calificative/note acordate anual

fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este
stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul
unităților de învățare și de numărul săptămânal
de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare
disciplină numărul de calificative/note acordate
anual este cu cel puțin trei mai mare decât

numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în
planul-cadru de învățământ.

- Așadar, în cazul unei ore pe săptămână,

fiecare elev va avea la sfârșitul anului școlar
minim patru note, iar în cazul a trei ore pe
săptămână, fiecare elev va avea la sfârșitul
anului școlar minim șase note.

Conform regulamentului-cadru, elevii aflați în
situație de corigență vor avea cu cel puțin o notă
în plus față de numărul minim de note prevăzut de
regulamentul-cadru, ultima notă fiind acordată, de
regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului școlar.

- la fiecare disciplină de studiu se încheie anual o
singură medie, calculată prin rotunjirea mediei
aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr
întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se
face în favoarea elevului.

Noutăți



CEX 

Dâmbovița 

COMPARTIMENTULUI DIDACTIC va fi format din profesorii selectați anul școlar
trecut care și-au exprimat dorința de a continua și în acest an, întrucât la nivelul județului
nostru sunt alocate doar 3, 5 norme.

FORMAȚIUNILE DE STUDIU (GRUPELE DE EXCELENȚĂ) vor fi constituite astfel :
13-19.09.2022: REÎNSCRIEREA ELEVILOR CARE AU PARTICIPAT ANUL ȘCOLAR TRECUT
LA ACTIVITĂȚILE CENTRULUI și care au obținut peste 100 puncte la evaluarea finală
(formularul google de confirmare a fost distribuit de profesorii lectori pe grupurile de
WhatsApp create la nivelul fiecărei grupe, în anul școlar trecut). PÂNĂ LA ACEST MOMENT,
75 ELEVI AU COMPLETAT FORMULARUL!

19-23.09.2022: ÎNSCRIEREA ELEVILOR CARE AU OBȚINUT PREMII (unde este cazul, ȘI
MENȚIUNI) LA ETAPELE JUDEȚENE ALE OLIMPIADELOR ȘCOLARE DESFĂȘURATE ÎN
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Etapele procesului de constituire a grupelor de excelență:
https://cexdb.wordpress.com/blog/.

ACTIVITĂȚILE SE VOR DESFĂȘURA CU PREZENȚĂ FIZICĂ, ÎNCEPÂND DIN LUNA
OCTOMBRIE, DUPĂ UN PROGRAM MODULAR, AGREAT CU PROFESORII LECTORI.
Locațiile de desfășurare a activităților de pregătire pentru performanță vor fi făcute publice,
după semnarea acordurilor de parteneriat cu directorii unităților de învățământ vizate.

https://cexdb.wordpress.com/






ACTIVITĂȚILE  METODICO-ȘTIINȚIFICE ȘI 
PSIHOPEDAGOGICE

LA NIVEL JUDEȚEAN ORGANIZATE PRIN 
CERCURI PEDAGOGICE PE DISCIPLINE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT

19-28 APRILIE 202312-22 DECEMBRIE 2022

RESPONSABIL CENTRE METODICE



 acordarea de
feedback pozitiv și
constructiv elevilor,
pentru a promova
așteptări ridicate și a
facilita gândirea
critică, învățarea
profundă;

 implicarea elevilor în
rezolvarea de sarcini
provocatoare în planul
învățării și al intereselor
de cunoaștere;

 promovarea siguranței,
conectării și interacțiunilor
suportive cu elevii;

 organizarea și gestionarea explicită a
clasei, prin reguli corecte și coerente;

 asigurarea de sprijin

comportamental pozitiv pentru

elevi și strategii de gestionare

preventivă a situațiilor de risc;

 promovarea relațiilor de susținere

între elevi, prin care dau dovadă

de preocupare unii față de alții,

se sprijină împotriva hărțuirii și a

violenței, rezolvă constructiv

conflictele și îi includ pe toți

colegii în activitate;

 organizarea de
consultări frecvente
între profesor și elevi în
timpul activităților de
învățare;

 organizarea unor variate
contexte de lucru în
care elevii colaborează
în grupuri;

 utilizarea de evaluări
colaborative, inclusiv
autoevaluarea și
evaluarea între colegi.

Profesorii pot contribui la crearea unui CLIMAT DE
ÎNVĂȚARE POZITIV, care să promoveze competențele socio-

emoționale, prin strategii specifice:



„Profesorii nu au impact pentru un an, 
ci pentru o viață.”Anonim

"Profesorii crează 

celelalte profesiuni".

Anonim



prof. Florentina-Laura NAE
Telefon: 0768 009 710

laura.nae@isj-db.ro

florentinalauranae@gmail.com

Inspector școlar pentru geografie
(cu atribuții în fișa postului pentru istorie și socio-umane),

SĂNĂTATE ȘI MULT SUCCES 

ÎN TOATE CELE DE FOLOS!

mailto:laura.nae@isj-db.ro
mailto:florentinalauranae@gmail.com

