ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A
PROFESORILOR
DE MATEMATICĂ
PLOIEŞTI
23 SEPTEMBRIE 2019
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Tematica întâlnirii
 1. Diagnoza procesului educațional la matematică, la
nivelul județului Prahova, în anul școlar 2018- 2019
 2.Cadrul normativ privind organizarea procesului de
învățământ în anul școlar 2019– 2020
 3. Aplicarea programei școlare pentru disciplina
matematică, la clasa a 7- a , în anul școlar 2019 – 2020,
(OMEN 3393/2017)
 4. Priorități ale educației pentru anul școlar 2019 - 2020.
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EXAMENE ŞI CONCURSURI
NAŢIONALE
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An şcolar 2018 -2019
EVALUAREA NAŢIONALĂ la finalul claselor a II-a, a IVa, a VI-a
EVALUAREA NAŢIONALĂ pentru elevii clasei a VIII-a
BACALAUREAT 2019
EXAMENUL DE DEFINITIVARE în învăţământ
CONCURSUL DE TITULARIZARE în învăţământ
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Evaluare Naţională la clasa a VI a
2019
- s-a desfășurat în 162 unități de învățământ;
- durata fiecărui test a fost 60 de minute;
- subiectele

elaborate la nivelul CNEE și transmise în

fiecare

școală;
- evaluarea s-a realizat în fiecare unitate de învățământ, pe baza
baremului CNEE.
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EVALUAREA NAŢIONALĂ
2019
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Procente de promovabilitate
Evaluarea Naţională
Matematică
26,39%

Note peste 5
Note sub 5

73,61%

Procentul de promovabilitate la nivel judeţean
Procentul de promovabilitate la nivel judeţean
Procentul de promovabilitate la nivel judeţean
Procentul de promovabilitate la nivel judeţean
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Procentul de promovabilitate la nivel judeţean

2015
2016
2017
2018
2019

85,28%
80,5%
79,09%
74,32%
73.61%

Note ≥5

Număr de
prezenţi

Nr elevi

Procente(%)

5398

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

76

184

457

708

1075

953

801

636

428

81

3974

7,92%

1,50
%

73.61%

1,40%

3,40%

8,46%

13,11%

19,91%

8

17,65%

14,83%

11,78%

Concluzii
Analizând rezultatele obţinute la matematică se observă:
 Rezultatele la Evaluarea Națională la clasa a 8 a s-au situat la
nivelul de 73,61% (ceea reprezintă un procent apropiat de
procentul 2018)
 Se observă o distribuţie a notelor la matematică apropiată de
cea din anul școlar precedent, precum și Se observă , de
asemenea, o menţinere a numărului de note între 2 și 4
(aproximativ 12 % din totalul prezenţilor), fapt deloc îmbucurător,
întrucât itemii permiteau obţinerea cu ușurinţă a notei de
trecere.
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BACALAUREAT
2019
REZULTATE
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Procente de promovabilitate
Bacalaureat 2019
sesiunea iunie-iulie
Matematică
Procent
Procent
Procent
Procent
Procent

de
de
de
de
de

promovabilitate
promovabilitate
promovabilitate
promovabilitate
promovabilitate

la
la
la
la
la

nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
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judeţean 2015
judeţean 2016
judeţean 2017
judeţean 2018
judeţean 2019

84,11%
80,02%
84,01%
75,25%
78,65%

21,35%

78,65%

Reușiți

Respinși

MATE-INFO

Din care cu note
5 - 5.99
Incepator
Calif.

6 - 6.99
Mediu

1120
102
1179 (95,56%) 91 (8,12%) (9,11%)

PED

28

ST-NAT

598

TEH

Candidati
reusiti

Disciplina

Candidati
inscrisi

Promovabilitate iunie-iulie 2019

28
(100%)

0 (0%)

0 (0%)

509
80
64
(85,83%) (15,72%) (12,57%)

1220
1965 (65,42%)

405
(33,2%)

Numar de
candidati
respinsi

Numar
candidati
neprezentati

Numar
candidati
eliminati

136
248
433
110
(12,14%) (22,14%) (38,66%) (9,82%)

0 (0%)

52 (4,44%)

7 (0,59%)

6
15
5
2 (7,14%) (21,43%) (53,57%) (17,86%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

7 - 7.99
Avansat

86
(16,9%)

8 - 8.99
Experim.

9 - 9.99
-

10

109
130
40
(21,41%) (25,54%) (7,86%)

287
260
214
(23,52%) (21,31%) (17,54%) 50 (4,1%) 4 (0,33%)
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0 (0%)

84 (14,17%) 5 (0,84%)

0 (0%)

100
645 (34,58%) (5,09%)

Rezultatele la matematică la examenul de Bacalaureatsesiunea iunie-iulie 2019 arată o crestere a ratei de
promovabilitate de la 75,25% în 2018 la 78,65% în 2019, crestere
remarcată nu doar în judetul Prahova. Pe tipuri de subiect, se
observă o crestere a procentului de promovabilitate la profilul
tehnologic, de la 61,74 % în 2018 la 65,42% în acest an. Pe tranșe
de note , se observă, pe totalul general, un număr mai mare de
note în intervalul 8-10 comparativ cu 2018, în concordanță cu
nivelul de dificultate al subiectelor.
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Examenul de definitivat
2019
 Desfăşurare
 - două inspecții la clasă finalizate cu notă;
 - directorul unității sau seful de catedra a fost membru în
comisie;
 - subiect la nivel național, elaborat de CNEE;
 - nota de promovare a fost 8, in calculul mediei intrand,
procentual, nota de la inspectie, nota de la portofoliu si nota de
la examenul scris;
 - au promovat examenul 3 candidați din 8 prezenți
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TITULARIZARE 2019
 Inspecţii la clasă la matematică: 52 de candidaţi repartizaţi în 6 unităţi de

învăţământ, 50 prezenti (Colegiul I L Caragiale Ploieşti, Colegiul Jean Monnet
Ploieşti, Colegiul N Stănescu Ploieşti, Colegiul Naţional N Grigorescu
Câmpina, Colegiul Naţional N Iorga Văleni, Liceul Teoretic Mizil).

 Note acordate la inspecţii: cea mai mare a fost nota 10 şi cea mai mică
7,00
Proba scrisă: 46 de candidaţi din care :
- 22 au obţinut note de titularizare;
- 24 note între 5 şi 6,99;
Cea mai mare notă a fost 9,70, iar cea mai mică 5,00.
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OLIMPIADE SI CONCURSURI
2018-2019
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Etapa
pe școală

locală/sector

județeană/munici
piu

națională
premii MEN

medalii SSMR

Clasa

nr.
partici
panți

nr.
califi
cați*

nr.
parti
cipan
ți

nr.
calificați
*

nr.
participa
nți

nr.
califica
ți*

nr.
partici
panți

I

a V-a

632

568

511

160

150

3

3

1

599

512

472

132

120

1

1

1

413

382

345

106

84

2

2

1

316

278

257

107

91

4

4

167

146

118

63

52

1

1

139

102

85

53

44

1

1

129

104

93

45

39

5

5

52

43

42

39

31

2

2

545

461

19

19

II

III

M

aur

argint

1

1

1

bronz

a VI-a
a VII-a

a VIIIa

1

1

2

a IX-a
a X-a
a XI-a
1

a XII-a
Total

2447 2135 1923
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1

1

1

3

2

2

5

Olimpiada Nationala de Matematica
DEVA /HUNEDOARA, 22-26 APRILIE 2019
Profesori delegati: Dorin Vasile, Isofache Catalina

Rezultate deosebite la etapa națională au obținut elevii:
Nr
Crt

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI

CLASA

UNITATEA DE INVATAMANT PJ

PROFESOR
ÎNDRUMATOR

Premiul
MEN

Medalii
SSMR

1

SAVU R.G. ŞTEFAN-CĂTĂLIN

5

CN IL CARAGIALE

TAGA LOREDANA

2

MILITARU C.G. MIHAI ADRIAN

5

CNMV

TAGA GABRIEL

3

POPESCU A DARIA MARIA

6

CNMV

ALDESCU ALINA

BRONZ

4

TORAC-TOMA M. EDWARD

7

CNMV

STEGAROIU MALINA

BRONZ

5

DUMITRU N.A. ALEXANDRUDANIEL

8

CNMV

TAGA GABRIEL

MENTIUNE ARGINT

6

NEGOIŢĂ A. ANA-MARIA

8

CNMV

TAGA GABRIEL

BRONZ

7

TAGA G. STEFAN

8

CNMV

TAGA GABRIEL

BRONZ

8

MINCU D. MIHAI DANIEL

11

CNMV

STEGAROIU MALINA

BRONZ

9

ILIE M. ALEXANDRU-GABRIEL

12

CNMV

SIMION RADU
18

MENTIUNE ARGINT
PREMIUL
1

MENTIUNE

AUR

AUR

CONCURSURI

2018-2019

De remarcat rezultatele obţinute de lotul judeţului la concursul Laurentiu Panaitopol (12 premii si
mentiuni) si la concursul Adolf Haimovici, din 11 particianţi , 7 venind cu premii și menţiuni. De asemenea,
participarea judeţului Prahova la Olimpiada satelor-etapa naţională, a adus judeţului un premiu I la clasa
a IV a.

Concurs

Nr participanti lot
Prahova

Adolf Haimovici

11

Laurentiu
Panaitopol

15

Olimpiada satelor

5

Premiul I

Premiul II

2

Premiul III

Menţiuni
5

5
1
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Concursuri interjudeţene şi nationale organizate în
unităţi de învăţământ din Prahova

Nr. crt.

Concursul

Adresat
claselor
III-VIII

Organizat de

Dimensiune

1.

Regalul Generatiei 21

Scoala Sf Vineri Ploiesti/ISJ Prahova

2.

Matematica -limba și
știintă universală- concurs V-XII
de proiecte ale elevilor

Scoala Gimnazială Rareș Vodă Ploiești,Colegiul
interjudetean
Spiru Haret Ploiesti/ISJ Prahova

3.

Discipolii lui Lazăr

III-VIII

Scoala Gimnazială Sf Vasile,Ploiesti/ISJ Prahova

judetean

4.

Ion Ionescu

III-VIII

Scoala Gimnazială Ion
Călugărească/ISJPrahova

judetean

5.

Prietenii lui Pitagora

V-VIII

Scoala Gimnazială N Iorga ,Ploiesti

6.

Concursul Elie Radu

IX-XII profil
Colegiul Tehnic Elie Radu
tehnologic
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Ionescu,

interjudetean

Valea

judetean
judetean

ACTIVITATEA ÎN CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ PRAHOVA ÎN ANUL
ȘCOLAR 2018-2019

 11 grupe de matematică (câte 2 la clasele 5,6,7 și
câte una la celelalte clase), un număr de peste 175
elevi participând la cursurile ținute de profesorii de
matematică;
 în desfășurarea activităților au fost angrenați 42 de
profesori.
http://centrulexcelenta.com/
email: excelentaph@gmail.com
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ACTIVITATI METODICO – STIINTIFICE
FORMARE CONTINUA
2018-2019
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Activități desfășurate
Principala formă de activitate metodică a fost reprezentată, şi
în anul şcolar 2018-2019, de cercurile pedagogice, activitățile
desfăşurându-se conform programului anunțat la începutul
anului.
Temele abordate la aceste cercuri au fost:
Semestrul I
1.Aspecte metodice privind predarea capitolului Metode aritmetice
de rezolvare a problemelor la clasa a V-a (programa 3393/28.02.2017)
2.Rolul derivatelor in studiul functiilor. Aplicatii practice

Semestrul II
1.Aspecte metodice privind predarea capitolului “Triunghiul” , la
clasa a VI a (programa 3393/28.02.2017)
2.Functii trigonometrice. Ecuatii trigonometrice
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CERCURI PEDAGOGICE
2018-2019
Cerc
ul

Responsabil

Semestrul I
Școala

1
lista
unită
ți

Prof. Cezar Apostol
escu
Prof. Anda Marcu

Liceul Tehnologic "1 Mai" si
Scoala Gimnaziala " Mihai
Eminescu„ Ploiesti

2
lista
unită
ți

Prof. Ovidiu
Avramescu
Prof .Tatiana Pană

Liceul de Artă Carmen Sylva
Ploiesti
Scoala N. Titulescu Ploiesti

3
lista
unită
ți

Prof. Angelescu
Carmen
Prof. Dumitran
Sinziana

Colegiul "Mihail Cantacuzino"
Sinaia

4
lista
unită
ți

Prof. Necula Gabriel
Prof. Brabeceanu
Ionel

5
lista
unită
ți

Prof. Marghioala
Maria
Prof. Ivașcu Dumitru

Semestrul II
Data

Scoala

Data

19 .11.2018

26.11.2018

Liceul Tehnologic " Toma N.
Socolescu" si Scoala Gimnaziala "
Sf. Vineri„ Ploiesti

1.04.2019

Liceul Tehnologic Energetic Elie
Radu Ploiesti
Scoala N Simache Ploiesti

8.04.2019

Colegiul "Ion Kalinderu" Busteni;
Scoala Nestor Urechia Busteni;
Liceul Teoretic ,orașul Azuga

25.03.2019

3.12.2018

26.11.2018
Liceul Tehnologic „Gheorghe
Lazăr”,Plopeni - școală gazdă
Școala Gimnazială „Carol
I”, Plopeni - școală asociată
19.11.2018
Colegiul Ferdinand I Maneciu;
Scoala Maneciu Pamanteni

Liceul Teoretic „Şerban
Vodă”, Slănic

1.04.2019

C.N. N.Iorga Valenii de Munte
8.04.2019
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CERCURI PEDAGOGICE
2018-2019
Semestrul I

Cer
cul

Semestrul II

Responsabil
Scoala

Data

6
lista
unit
ăți

Prof.
Anisoara Craciunescu

Școala Gimnazială Vadul
Părului

10.12.2018

7
lista
unit
ăți

Prof. Ciudin Bogdana
Prof. Părăuță Emilia

Scoala Gherghita; Scoala Olari

3.12.2018

25

Scoala
Scoala Fulga
Scoala Salciile

Scoala Strejnicu; Scoala Târgșoru
Vechi

Data
25.03.2019

1.04.2019
program cerc
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Prezentare Generală
 Structura anului şcolar 2019-2020, aprobată prin
OMEN
 Planurile – cadru de învăţământ valabile în anul
şcolar 2019-2020
 Programe şcolare valabile în anul şcolar 2019-2020
 Programe şcolare-cursuri opţionale
 Manuale şcolare în vigoare
 Noutati examene nationale
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Structura anului şcolar 2019-2020

35 de săptămâni de cursuri, 173 de zile lucrătoare
- semestrul I (9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019)
- semestrul al II-lea (13 ianuarie 2020 - 12 iunie 2020)
 29 mai 2020– încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
 5 iunie 2020– încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 12 iunie 2020 – încheierea cursurilor pentru elevii
claselor de gimnaziu/liceu teoretic
 Vacanța de iarnă – 21 dec. 2019 – 12 ian. 2020
 Vacanța de primăvară –4 aprilie 2020 – 21 aprilie 2020
 Continuarea flexibilizării perioadei programului național
“Școala altfel” 7 oct. 2019 - 29 mai 2020
28

Planurile –cadru și programe valabile în
anul școlar 2019-2020

 Planurile cadru și programele în vigoare:
http://programe.ise.ro/
 Planul cadru gimnaziu:
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/
Pl_cadruactuale/Gimnaziu/OMENCS%203590_5%20apr
%202016_Plancadru%20de%20%C3%AEnvatamant%20pentr
u%20gimnaziu.pdf
 Programa școlară pentru gimnaziu:
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2
017-progr/24-Matematica.pdf
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Manuale şcolare

 Catalogul manualelor şcolare digitale valabile în
învațământul preuniversitar 2019-2020
https://www.manuale.edu.ro/
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Examenele naționale: noutăți în
2020

Evaluare Națională 2020










2 - 5 iunie Înscrierea elevilor
5 iunie 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15 iunie Limba şi literatura română - probă scrisă
17 iunie Matematica - probă scrisă
18 iunie Limba şi literatura maternă - probă scrisă
22 iunie Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)
22 iunie Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 - 20:00)
23-26 iunie Soluţionarea contestaţiilor
27 iunie Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

32

Examenele naționale: noutăți în
2020
 Definitivat OM ………
Examenul pentru definitivare în învățământ se va
organiza în data de ….
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Calendarul Olimpiadei naţionale de matematică 2020

 Etapa pe școală – ianuarie 2020
 Etapa locală – 01.02.2020
 Etapa județeană – 22.02. 2020 sau 29.02.2020
 Etapa naționlă –aprilie 2020 -Iasi
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CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA
Admiterea prin testare
 24– 28 septembrie 2019– publicarea locurilor
disponibile pentru admitere prin testare
 Până pe 4 octombrie – Perioada de înscrierea pentru
admitere prin testare (poate fi realizată și prin e-mail)
 1 octombrie 2019 – Publicarea listei elevilor care au
solicitat admitere prin testare
 Până pe 4 octombrie – Publicarea datei susținerii
evaluării inițiale (cel mai probabil 12 octombrie)
35

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA

Selecţia profesorilor pentru centrul de excelenţă :
10 septembrie – 04 octombrie 2019
Detalii pe www.centrulexcelenta.com
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CERCURI PEDAGOGICE
2019-2020
Cercul

Responsabil

Semestrul I

Școala

Semestrul II

Data

Scoala

1
lista
unități

Prof. Cezar Apostoles
cu
Prof. Anda Marcu

Liceul Tehnologic de
Transporturi si Scoala
Gimnaziala " Toma Caragiu„
Ploiesti

11.11.2019

Colegiul Economic " Virgil
Madgearu" si Scoala
Gimnaziala Gr Moisil„ Ploiesti

2
lista
unități

Prof. Ovidiu
Avramescu
Prof .Tatiana Pană

Liceul Tehnologic " Sf.
Apostol, Andrei" si Scoala
Gimnaziala " HM Berthelot„
Ploiesti

18.11.2019

Liceul Tehnologic Anghel
Saligny Ploiesti
si Scoala Gimnaziala " IA
Bassarabescu„ Ploiesti

3
lista
unități

Prof. Angelescu
Carmen
Prof. Dumitran
Sinziana

Liceul Teoretic " Aurel
Vlaicu" , Breaza

4
lista
unități

Prof. Necula Gabriel
Prof. Brabeceanu
Ionel

1. Şcoala Gimnazială
„Mihai Vodă”, Pleaşa-Bucov
- școală gazdă
2. Şcoala Gimnazială
„Constantin Stere”, Bucov școală asociată

11.11.2019

1.Liceul Tehnologic „Constantin
Cantacuzino”,Băicoi -- școală
gazdă
2. Şcoala Gimnazială Lilieşti
Băicoi -- școală asociată

5
lista
unități

Prof. Marghioala
Maria
Prof. Ivașcu Dumitru

LTA R Constantinescu Valenii de Munte

18.11.2019

LT Teodor Diamant Boldesti
Scaieni si scolile gimnaziale din
oras

25.11.2019
Liceul Tehnologic " CAROL I" ,
Valea Doftanei
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Data

CERCURI PEDAGOGICE
2019-2020

Semestrul I
Cercul

Semestrul II

Responsabil
Scoala

Data

Scoala

6
lista
unități

Prof.
Anisoara Craciunescu

Școala Gimnazială “Ion
Ionescu " ,
Valea Calugareasca

02.12.2019

Scoala Apostolache
Scoala Chiojdeanca
Scoala Podgoria Tataru

7
lista
unități

Prof. Ciudin Bogdana
Prof. Părăuță Emilia

Școala Gimnazială
Dumbrava, Școala
Gimnazială Draganesti

25.11.2019

Scoala Gimnazială Puchenii
Mari
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Data

Atribuţii ale responsabililor de cercuri pedagogice
Atribuţiile responsabililor de cercuri pedagogice sunt următoarele:
-

Elaborează anual graficul activităţilor cercului pedagogic.

-

Oferă consultanţă cadrelor didactice în pregătirea activităţilor cercului pedagogic.

-

Coordonează desfăşurarea activităţilor propuse.

-

Actualizează anual baza de date cu membrii cercului pe care-l coordonează.

-

Popularizează exemplele de bune practici în vederea modernizării predării şi
învăţării.

-

Propune teme pentru cercurile pedagogice.

-

Semnalează inspectorului de specialitate problemele cu care se confruntă
cadrele didactice în activitatea lor.

- Întocmeşte raportul activităţii desfăşurate în fiecare an şcolar şi

predă inspectorului școlar pentru matematică, până la sfârşitul
cursurilor din acel an şcolar, un exemplar al raportului, împreună
procesele verbale ale sedinţelor de cerc pedagogic.
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TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE
2019-2020

Semestrul I 1. Aspecte metodice privind predarea capitolului
“Asemanare " (clasa a VII-a), conform programei nr.
3393/28.02.2017
2. Polinoame ireductibile – aspecte metodico -stiintifice

Semestrul II
1. Aspecte metodice
privind predarea capitolului “Elemente de organizare a
datelor”
(clasa a VII a) , programa 3393/28.02.2017
2.Probleme de numarare - aspecte metodico-stiintifice
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Grade didactice
A. Informaţii privind perioadele de depunere a dosarelor,
condiţiile de înscriere şi de promovare a examenelor de
definitivat, gradul II şi gradul I se vor găsi pe
http://www.isj.ph.edu.ro
şi la responsabilii cu formarea continuă din unitatea de
învăţământ.
B. Pentru inspecţii în vederea susţinerii gradelor
didactice se vor contacta inspectorii școlari pentru
matematică
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FORMARE CONTINUĂ

Ofertă programe formare:
http://www.ccdph.ro/
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SOCIETATEA DE ȘTIINȚE
MATEMATICE
Cotizație/sponsorizări:

CEC BANK-Ploiești

RO28CECEPH0143RON0231313
43

3. Aplicarea programei școlare pentru
disciplina matematică, la clasele a 5a , a
6a și a 7a, în anul școlar 2019 – 2020,
(OMEN 3393/2017)

44

CADRU LEGISLATIV
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- Planul-cadru pentru gimnaziu aprobat prin
ordinul ministrului educației naționale și
cercetării științifice nr. 3590/2016
- Programa şcolară pentru disciplina
MATEMATICĂ CLASELE a V-a – a VIII-a
aprobată prin ordinul ministrului educației
naționale nr. 3393/2017

www.ise.ro secțiunea programe școlare și
planuri cadru
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Programa şcolară pentru disciplina
MATEMATICĂ
CLASELE a V-a – a VIII-a

 Programa
școlară
de
matematică
reprezintă o componentă esenţială a
curriculumului național, în acord cu
Planul-cadru de învățământ pentru
învățământul gimnazial, aprobat prin
OMENCS nr. 3590/2016
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Se aplică începând cu
- 2017-2018 la clasele a V a;
- 2018-2019 la clasele a VI a;
- 2019-2020 la clasele a VII a;
- 2020-2021 la clasele a VIII a
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PROGRAMA
ȘCOLARĂ
CE URMĂRIM?
DEPRINDERI
argumentare
dezvoltare de
raționament logic
spirit și gândire
critică
analizare
interpretare
rezolvare de
probleme.

PRIN CE
ABORDĂRI?
 individual
 frontal
 pe grupe

CALITĂȚI

ATITUDINI
respect pentru adevăr
perseverenţa pentru găsirea celor mai
eficiente soluţii
dezvoltarea de argumente şi evaluarea
validităţii acestora
gândire deschisă şi creative
spirit de observaţie dezvoltat
iniţiativă și capacitate decizională
independenţă în gândire
capacitatea de a aprecia rigoarea, ordinea
şi eleganţa presupse de raționamente
exersarea obișnuinței de a recurge la
modele matematice în abordarea unor
situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea
unor probleme practice

SUGESTIILE
METODOLOGICE

spirit de echipă
încredere în sine
respect pentru ceilalţi
toleranţă,
curaj de a prezenta o
opinie personal
spirit de iniţiativă
autonomia personală
automotivație

parte a programei care
propune modalităţi şi
mijloace pentru
realizarea demersului
didactic.

Anexa nr. 2 la ordinul
ministrului educației
naționale nr.
3393/28.02.2017

PROGRAMA
ȘCOLARĂ
ELEMENTE DEFINITORII ÎN LECTURA
PROGRAMEI
COMPETENŢE
GENERALE

COMPETENŢE
SPECIFICE

achiziţii
de
din
cunoaştere şi de derivate
competenţele
comportament
generale
ale elevului
reprezintă
comune
etape
întregului ciclu
măsurabile în
de învăţământ
formarea
și
gimnazial
dezvoltarea
repere
de
CG
orientare
generală
a
procesului
educaţional.

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului
educației naționale nr.
3393/28.02.2017

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE

CONȚINUTURI

reprezintă
mijloace
valorifică
experienţa
informaționale prin care
concretă a elevului
se formează și se
definesc
contexte
de dezvoltă competențele
învăţare variate
specific selectate pe
ofertă flexibilă
principiul continuităţii şi
profesorul
poate
să
al
modifice, să completeze
coerenţei
sau să înlocuiască aceste
puternic interconectate,
activităţi
cu
altele
parcurgerea
lor
adecvate clasei
integrală
permite
posibilitatea de a se
elevului să realizeze
realiza un demers didactic
conexiuni între idei,
personalizat, care
texte
cu
conţinut
să
asigure
matematic, reprezentări
formarea/dezvoltarea
grafice și formule, în
competenţelor prevăzute
scopul
rezolvării
de
de programă, în contextul
probleme, de natură
specific al fiecărei clase.
teoretică sau practicaplicativă.

COMPETENŢE GENERALE:
nivel de bază;
nivel mediu;
nivel experimentat
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NIVEL DE BAZĂ

CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în
contextul în care acestea apar.
CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ,
calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale.

Elevul trebuie să : identifice;
recunoască;
observe;
descrie;
...
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NIVEL MEDIU

CG3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în
diverse contexte matematice
CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a
informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie dată

Elevul trebuie să : utilizeze;
determine;
justifice;
rezolve;
...
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NIVEL EXPERIMENTAT

CG5. Analizarea caracteristicilor matematice
ale unei situaţii date
CG6. Modelarea matematică a unei situaţii
date, prin integrarea achizițiilor din diferite
domenii.

Elevul trebuie să : analizeze;
transpună;
deducă;
demonstreze;
...
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ELEMENTE DEFINITORII ÎN LECTURA
PROGRAMEI
75% - 25%

75% din timpul
alocat orelor
vizează
programa
25% din timpul
alocat orelor
reprezintă ore
la dispoziția
profesorului
pentru
activități
remediale, de
fixare sau de
progres.

Anexa nr. 2 la
ordinul
ministrului
educației

INTIUTIV – GÂNDIRE
STRUCTURATĂ

în clasele a V-a şi a VI-a,
noţiunile
sunt
prezentate
intuitiv, evitându-se abuzul de
notații sau de abstractizare
în clasele a VII-a și a VIII-a,
contextele de învățare permit
dezvoltarea
unei
gândiri
structurate, teoretizări sau
raționamente
mai
ample,
corelarea
cu
domenii
conexe/situații
practice,
inclusiv familiarizarea cu o
abordare pluridisciplinară a
domeniilor cunoașterii

ADAPTABILITATE ȘI
ACTUALITATE

a
fi
capabil
să
folosească
diferite
mijloace de învățare,
inclusiv
softuri
matematice
a
fi
capabil
să
folosească
adecvat
regulile
de
calcul
pentru a investiga idei
matematice și pentru a
rezolva diverse situații
problematice
a
fi
capabil
să
transfere în viața de zi
cu
zi
competența
matematică, pentru a
face față situațiilor
standard
și
nonstandard

Elemente de noutate în programa de
clasa a V a
 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor: metoda reducerii la
unitate, metoda comparaţiei, metoda figurativă, metoda mersului
invers, metoda falsei ipoteze
 Divizori comuni; multipli comuni
 Criterii de divizibilitate cu: 3 și 9; numere prime; numere compuse
 Cel mai mare divizor comun a două numere naturale (fără algoritm);
 Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale (fără algoritm);
 Metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor cu fracţii în care
intervin și unităţi de măsură pentru lungime, arie, volum, capacitate,
masă, timp și unităţi monetare
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 Pozițiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă; puncte coliniare;
„prin două puncte distincte trece o dreaptă şi numai una”; poziţiile
relative a două drepte: drepte concurente, drepte paralele
 Distanța dintre două puncte; lungimea unui segment; segmente
congruente (construcţie); mijlocul unui segment; simetricul unui
punct faţă de un punct
 Unghi: definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul
unui unghi
 Măsura unui unghi, unghiuri congruente (măsurarea și construcţia
cu raportorul); clasificări de unghiuri: unghi drept, unghi ascuţit,
unghi obtuz; unghi nul, unghi alungit
 Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute
sexagesimale
 Figuri congruente
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Nu mai apar în programa de clasa a V a
 Ecuații și inecuații în N și Q+;
 Mulțimi
 Triunghiul, patrulaterul, cercul: prezentare prin

descriere şi desen; recunoaşterea elementelor lor: laturi,
unghiuri, diagonale, centrul şi raza cercului

 Translaţia
 Cubul, paralelipipedul dreptunghic: prezentare prin

desen şi desfăşurare; recunoaşterea elementelor lor:
vârfuri, muchii, feţe
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OBSERVATIE
S-au făcut în clasa a IV a :
• Unități de măsură pentru masă; transformări
• Unități de măsură pentru timp; transformări
• Unități monetare; transformări
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Noutăţi programa clasa a VI a
Mulţimi (integral)
• Reprezentarea datelor cu ajutorul unor
softuri matematice
• Ecuaţii și inecuaţii în Z
• Mulţimea numerelor raţionale (integral)
• Cercul (elemente, pozițiile dreptei față de
cerc)
• Teorema lui Pitagora (fără demonstrație)
•

60

Specificul clasei a VII-a

trecerea de la metodele predominant intuitive la definirea unor
noi concepte, demonstrarea de proprietăţi, aplicarea unor
algoritmi
continuarea studiului mulţimilor de numere prin introducerea
mulţimii numerelor reale, folosind în rezolvarea de ecuații și
sisteme de ecuații liniare, pentru organizarea datelor și pentru
calcule în geometrie
studiul geometriei - trecerea de la studiul intuitiv al
caracteristicilor matematice ale figurilor geometrice la studiul
calitativ bazat pe demonstraţie, cu accent pe modelarea
configurațiilor geometrice pentru a calcula lungimi de segmente,
măsuri de unghiuri, perimetre şi arii
ecuaţii şi sisteme de ecuaţii - formarea deprinderilor de
rezolvare a ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii liniare
problemele întâlnite în viaţa cotidiană vor fi rezolvate modelând
cu ajutorul simbolurilor informaţiile deduse din enunţ, asociind în
acest mod problemei o ecuaţie sau un sistem de ecuaţii.

Specificul clasei a VII-a

patrulatere – demonstrarea de proprietăți (linia mijlocie în
triunghi şi în trapez, centrul de greutate al unui triunghi,
patrulatere particulare
pornind de la aria dreptunghiului se vor deduce ariile pentru
paralelogram, romb, triunghi şi trapez, apoi determinarea ariei
unui poligon prin descompunerea acestuia în figuri geometrice
studiate
cerc - calculul elementelor poligoanelor regulate studiate, în
vederea utilizării lor pentru corpurile geometrice studiate în
clasa a VIII-a
asemănarea triunghiurilor - teorema paralelelor echidistante
și teorema lui Thales, ambele fără demonstraţie, cazurile de
asemănare a triunghiurilor se vor prezenta prin analogie cu
cazurile de congruenţă a triunghiurilor.
relaţii metrice în triunghiul dreptunghic - accent pe
determinarea elementelor unui triunghi dreptunghic identificat
în configuraţii geometrice sau practice date
62

EXEMPLU DE CORELARE COMPETENȚE – ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE – CONȚINUTURI
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Competențe specifice

Conținuturi

. Recunoaşterea şi descrierea
patrulaterelor în configuraţii geometrice
date
2. Identificarea patrulaterelor particulare
utilizând proprietăţi precizate
3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi
metrice ale patrulaterelor în rezolvarea
unor probleme
4. Exprimarea prin reprezentări
geometrice a noţiunilor legate de
patrulatere
5. Alegerea reprezentărilor geometrice
adecvate în vederea optimizării calculelor
de lungimi de segmente, de măsuri de
unghiuri şi de arii
6. Interpretarea informaţiilor deduse din
reprezentări geometrice în corelaţie cu
anumite situaţii practice

1. Patrulatere
-Patrulater convex (definiţie, desen)
-Suma măsurilor unghiurilor unui
patrulater convex
-Paralelogram; proprietăţi
-Paralelograme particulare: dreptunghi,
romb şi
pătrat; proprietăţi
-Trapez, clasificare; trapez isoscel,
proprietăţi
-Arii (triunghiuri, patrulatere)

1

(Programa
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5097/09.09.2009 )











PATRULATERUL
• Patrulaterul convex; suma măsurilor unghiurilor
unui patrulater convex
• Paralelogramul: proprietăţi; aplicaţii în geometria
triunghiului: linie mijlocie în triunghi, centrul de
greutate al unui triunghi
• Paralelograme particulare: dreptunghi, romb,
pătrat; proprietăţi
• Trapezul, clasificare, proprietăţi; linia mijlocie în
trapez; trapezul isoscel, proprietăţi
• Perimetre și arii: paralelogram, paralelograme
particulare, triunghi, trapez
CAPITOL:

Anexa nr. 2 la ordinul
ministrului educației
naționale nr.
3393/28.02.2017
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Clasa a VII-a

CG1.Identificarea unor date, mărimi și relaţii matematice, în contextul în care acestea apar
1.1. Identificarea numerelor aparținând diferitelor submulțimi ale lui ℝ
Identificarea pătratelor unor numere naturale dintr-o enumerare de numere date
Identificarea, în exemple relevante, a relaţiei între puterea cu exponent 2 şi rădăcina pătrată a pătratului unui număr
natural
Identificarea rădăcinii pătrate din pătratul unui număr natural utilizând scrierea sub formă de putere cu exponent 2
Recunoaşterea numerelor naturale, întregi, raţionale
Recunoaşterea unui număr iraţional dintr-o mulţime de numere date
Identificarea unei forme convenabile de scriere a unui număr real în funcţie de un context dat
1.2. Identificarea unei situații date rezolvabile prin ecuaţii sau sisteme de ecuaţii liniare
Recunoaşterea unor relaţii matematice care reprezintă ecuaţii
Identificarea necunoscutei, coeficienților, termenilor liberi ai unei ecuații
Furnizarea unor exemple de relaţii matematice care reprezintă ecuaţii sau sisteme de ecuaţii liniare
Identificarea și notarea datelor cunoscute și a datelor necunoscute în cazul problemelor care se rezolvă cu ajutorul
ecuațiilor sau sistemelor de ecuații
-

1.3. Identificarea unor informații din tabele, grafice și diagrame
Extragerea unei informaţii dintr-un tabel, grafic sau diagramă
Identificarea unor exemple de corespondenţe matematice în contexte variate

1.4. Identificarea patrulaterelor particulare în configurații geometrice date
Identificarea patrulaterelor pe corpuri geometrice sau pe desfăşurări ale acestora
-

Recunoaşterea patrulaterelor în cotidian (în sala de clasă, mediul înconjurător etc.)
Identificarea patrulaterelor particulare în mediul înconjurător
Identificarea paralelogramelor particulare într-o reprezentare geometrică dată
Identificarea pătratelor dintr-o mulțime de dreptunghiuri
și romburi
66
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EXEMPLU DE CORELARE COMPETENȚE – ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE – CONȚINUTURI
C.G.1.


Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în
care acestea apar

Competențe de bază

C.S.1.4.

 Identificarea patrulaterelor
geometrice date

particulare

în

configurații

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE

Recunoaşterea patrulaterelor în cotidian (în sala de clasă, mediul
înconjurător etc.)
 Identificarea patrulaterelor particulare în mediul înconjurător
Anexa nr. 2
 Identificarea paralelogramelor particulare într-o reprezentare
la ordinul
ministrului
educației
geometrică dată
naționale nr.
3393/28.02.
 Identificarea pătratelor dintr-o mulțime de dreptunghiuri și
2017
romburi

EXEMPLU DE CORELARE COMPETENȚE – ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE – CONȚINUTURI
C.G.2.

Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ,
structural, cuprinse în diverse surse informaționale

Competențe de bază

C.S.1.4.

Descrierea patrulaterelor utilizând definiții și proprietăți
ale acestora, în configuraţii geometrice date
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE

Recunoașterea patrulaterelor convexe în configurații geometrice
date
Descrierea unor proprietăți ale laturilor, unghiurilor și
Anexa n. 2 la
diagonalelor unor patrulatere particulare
ordinul
ministrului
Recunoaşterea paralelogramelor particulare pe baza unor
educației
naționale nr.
3393/28.02.20
proprietăţi precizate
17
Recunoașterea trapezului isoscel sau a trapezului dreptunghicr

EXEMPLU DE CORELARE COMPETENȚE – ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE – CONȚINUTURI

Competențe de nivel mediu

C.G.3.

 Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse
contexte matematice
C.S.3.4.


Utilizarea proprietăţilor patrulaterelor în rezolvarea unor
Anexa nr. 2 la
probleme

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE

ordinul
ministrului
educației
naționale nr.
3393/28.02.20
17

Demonstrarea proprietăţilor paralelogramelor particulare utilizând
metode variate
Utilizarea definiţiei şi a proprietăţilor liniei mijlocii în trapez în
rezolvarea de probleme
Utilizarea liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte
Justificarea unor proprietăţi ale patrulaterelor pe baza simetriei

EXEMPLU DE CORELARE COMPETENȚE – ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE – CONȚINUTURI
C.G.4.

Competențe de nivel mediu

Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor,
concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată
C.S.4.4.


Exprimarea în limbaj geometric a noţiunilor legate de
patrulatere

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE

Anexa nr. 2 la
ordinul
ministrului
educației
naționale nr.
3393/28.02.201
7

Construcţia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor patrulatere
utilizând definiţia sau proprietăţi ale acestora
Transpunerea în desen a unei configuraţii geometrice referitoare la
patrulatere descrise matematic
Evidenţierea liniei mijlocii în trapez pe baza definiţiei/proprietăţilor
acesteia
Evidenţierea centrelor/axelor de simetrie pentru patrulaterele
studiate
Caracterizarea tipului de simetrie pentru patrulaterele studiate

EXEMPLU DE CORELARE COMPETENȚE – ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE – CONȚINUTURI

Competențe de nivel experimentat

C.G.5.

C.S.5.4.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE

 Analizarea
 Alegerea reprezentărilor
 Rezolvarea unor probleme utilizând prop. paralelogramelor
caracteristic
geometrice adecvate în
particulare şi ale trapezului
ilor
vederea optimizării calculării  Analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de
matematice
unor lungimi de segmente, a
geometrie utilizând proprietăţi ale patrulaterelor particulare
ale
unei
unor măsuri de unghiuri şi a

Determinarea axei/centrului de simetrie a/al unei figuri (intuitiv
situaţii date
unor arii
sau/şi prin demonstraţie)
 Analizarea şi construcţia unor figuri cu simetrie axială sau centrală
 Deducerea formulei ariei unui paralelogram, folosind formula ariei
dreptunghiului
 Deducerea formulei ariei unui triunghi, folosind formula ariei
C.G.6.
paralelogramului
C.S.6.4.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE

 Modelarea
matematică a unei
situaţii date, prin
integrarea
achizițiilor din
diferite domenii

 Modelarea unor
situații date prin
reprezentări
geometrice cu
patrulatere

 Analizarea unei situaţii practice care necesită aplicarea
proprietăţilor patrulaterelor particulare studiate
 Observarea diferenţei dintre condiţiile necesare şi cele suficiente
pentru ca un paralelogram să fie un paralelogram particular
 Estimarea perimetrului unui poligon sau a ariei unui poligon prin
descompunere în figuri cunoscute
Anexa nr. 2 la
ordinul
ministrului
educației
naționale nr.
3393/28.02.20
17

4.Inspecţie şcolară de specialitate

disciplina matematică

72

 CONSTATĂRI ÎN 2018-2019:
 - se cunosc conținuturile programelor școlare, inclusiv la clasele
5-6;
 - se acordă atenție parcurgerii ritmice a materiei;
 -există preocupare pentru introducerea intuitivă a noțiunilor la
clasele a 5 a și a 6 a;
 -se pune accent pe fixarea noțiunilor prin aplicații;
 - evaluarea se face preponderent prin lucrări scrise pentru a se
asigra obiectivitatea notării;
 - se lucrează preponderent frontal și de aceea nu toți elevii
sunt activi în timpul orei;
 - se neglijează aplicațiile necesare atingerii competențelor de
bază(CG1 și CG2);
 - la clasele a 5 a și a 6a nu a fost timp pentru recapitulările
finale.
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Priorităţi în 2019-2020
În evaluarea și consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de
specialitate se va urmări cu precădere:

 Cunoaşterea,respectarea și aplicarea corectă a programei şcolare
(prioritar pentru clasele 5-6-7).
 Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva
atingerii competențelor specifice incluse în cadrul programei
şcolare.
 Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi
alternarea formelor de activitate: frontal, individual, pe grupe.
 Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor
didactice prin utilizarea unor forme şi metode diversificate:
 Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularitățile
claselor de elevi.
 Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării
74

5.Priorităţi ale disciplinei pentru anul şcolar
2019 – 2020
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1. Asigurarea înţelegerii şi aplicării corecte a noilor programe

pentru învăţământul gimnazial – clasele a V a,a VI-a,a VII a;

2. Utilizarea metodelor moderne de predare – învăţare – evaluare
diferenţiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării ştiinţifice şi
diminuării riscului de analfabetism funcţional.

76

Organizarea unor activităţi de monitorizare şi consiliere
pentru aplicarea noilor programe pentru învăţământul
gimnazial – clasa a V a, a VI-a,a VII a şi pentru sporirea
calităţii educaţiei, atât la nivelul MEN, cât şi de către fiecare
inspectorat şcolar din ţară, precum şi abilitarea curriculară
organizată în mod special pentru toţi profesorii care predau
la clasa a 5,6,7 în anul şcolar 2019-2020, aplicând noile
programe în vigoare, conform prevederilor OMEN nr.
3393/28.02.2017.
3.

4. Asigurarea calităţii

evaluării (evaluarea continuă şi prin
examenele naţionale), având ca reper noile programe şi
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.

77

5.Elaborarea şi implementarea de programe/proiecte/activităţi
de abilitare curriculară pe discipline de studiu/niveluri de
studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă,
evaluarea la examenele naționale şi la competițiile şcolare, în
parteneriat cu centrele de formare judeţene (CCD) şi pentru
participarea profesorilor la stagiile de formare Erasmus+.
6. Compatibilizarea programelor şi a regulamentelor specifice
pentru competiţiile şcolare cu noile programe (la nivel
gimnazial), în vederea actualizării acestora, în conformitate cu
reforma curriculară.
8. Organizarea de acţiuni pentru promovarea dimensiunii
europene a educaţiei, în contextul noului Regulament privind
programul Erasmus 2021-2027 şi al asumării de către România a
Preşedinţiei Consiliului UE în primul semestru 2019.
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Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul unităţii de învăţământ în scopul asigurării
calităţii procesului instructive-educativ, cu accent pe:

- prevenirea şi diminuarea crizei de adaptare a elevului la trecerea de la
învăţământul primar la învăţământul gimnazial şi de la învăţământul
gimnazial la învăţământul liceal;
- măsuri vizând prevenirea şi reducerea absenteismului şi abandonului şcolar;
- tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor;
- parcurgerea integrală a programei/programelor şcolare în vigoare, în
vederea atingerii standardelor naţionale, reflectate în nivelul competenţelor
dobândite de către aceştia şi în rezultatele obţinute la examenele naţionale;
- aplicarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării procesului de învăţare şi
pentru pregătirea succesului social, în momentul integrării absolvenţilor pe
piaţa muncii.
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La nivelul fiecărei catedre /comisii
metodice:

 Se va face o analiză a modului în care a fost aplicat curriculum
la clasele a 5 a și a 6 a(puncte tari, puncte slabe);
 Se va analiza în ce măsură au fost atinse obiectivele propuse
prin palnu de acțiune la nivelul disciplinei
 Se va discuta programa pentru clasa a 7 a și modul de aplicare
a acesteia la clasă;
 Se vor stabili activități la nivelul catedrei/comisiei metodice
menite să ofere exemple de bună practică în aplicare noului
curriculum la clasele 5,6,7.
 Se va actualiza planul de acţiune/măsuri pentru 2019-2020.
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CURSURI DE FORMARE ÎN SPECIALITATE
CURS AVIZAT :

 MATEMATICA-DE LA CONCRET LA ABSTRACT

(24 de ore)
-Se adresează cu prioritate profesorilor care predau la
clasele 5-6-7
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CURSURI DE FORMARE ÎN SPECIALITATE
 CURS ACREDIDAT
 "CRED-Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toţiFormare nivel II - învăţământ gimnazial"
în cadrul proiectului Curriculum relevant, educaţie deschisă
pentru toţi-CRED.
-Prima grupă 21 octombrie 2019;
- 120 de ore de formare (60 faţă în faţă, 60 online)
-Cu prioritate participă profesori titulari sub 60 de ani, inclusiv
directori și directori adjuncţi.
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PORTOFOLII
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DOCUMENTELE SEFULUI DE CERC
1. Lista nominala a cadrelor didactice ,cu datele personale

2. Tematica sedintelor de cerc, data si locul de desfasurare
3. Procesele verbale încheiate la activitatile de cerc
ATENTIE! DOCUMENTELE DE LA CERCURILE DIN 2018-2019 SE ADUC
LA ISJ PÂNĂ PE 1 OCTOMBRIE

4. Materialele stiintifice si metodice prezentate în cadrul
activitatilor de cerc (clasic sau electronic)
5.

Calendarul olimpiadelor si al concursurilor scolare
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Portofoliul profesorului metodist
 Decizia/documentul de numire ca profesor metodist al I.Ş.J;
 Programul de activităţi pentru anul şcolar în curs;
 Procesele- verbale întocmite cu prilejul desfăşurării activităţilor
metodice (cu semnăturile participanţilor);
 Materialele documentare utilizate ca suport pentru desfăşurarea
activităţilor metodice.
 Materiale ilustrative din timpul desfăşurării activităţilor metodice
(fotografii, filme, interviuri etc.);
 Copii după delegaţiile pentru efectuarea inspecţiilor de acordare
a gradelor didactice sau ale altor inspecţii, dacă aţi fost delegaţi;
 Copii după procesele- verbale întocmite în timpul inspecţiilor;
 Listă de materiale bibliografice şi documentare în domeniul
didacticii şi metodicii;
 Analiza S.W.O.T. a activităţii cu puncte tari, puncte slabe,
ameninţări şi oportunităţi;
 Alte materiale necesare în desfăşurarea activităţii.
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DOCUMENTELE SEFULUI DE CATEDRA
1. Programele școlare utilizate (pe CD)
2. Planurile cadru pentru anul școlar curent (pe CD)
3. Componenta nominala a membrilor catedrei cu datele personale
4.

Raportul de activitate pe ultimii doi ani şcolari încheiaţi cu
anexe privind rezultatele (şi o analiză a acestora) la examenele
naţionale, la olimpiade şi concursuri şcolare si plan de
îmbunătăţire a rezultatelor

5. Planul managerial al catedrei, calendarul activitatilor metodice
6. Registrul de procese verbale cu consemnarile din cadrul sedintelor de catedră ; registrul
catedrei/comisiei metodice se înregistrează în școală.
7. Materialele stiintifice si metodice prezentate in cadrul activitatilor de catedra; modele de proiecte
de lecție/unitate de învățare, teste de evaluare.
8. Lista softurilor existente în dotarea școlii și a catedrei
9. Calendarul olimpiadelor și al concursurilor școlare la care participă elevii școlii
10.

Programul și tematica pregătirilor remediale, al
pregătirilor pentru examene naţionale şi concursuri.
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Portofoliul cadrului didactic
A. Proiectare / evidenţă/ evaluare

A.1. Proiectare:
• Planificare anuală;
• Proiectarea unităţilor de învăţare;
• Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;
• Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de
performanţă;
• Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în
învăţare;
• Crearea de softuri educaţionale în specialitate.
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A. Proiectare / evidenţă/ evaluare

A.2. Evidenţă:

• Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu
standardele curriculare de performanţă;
• Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade,
alte concursuri;
• Rezultate la examene naţionale;
• Rezultatele evaluării predictive;
• Rezultatele evaluărilor periodice;
• Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale;
• Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea
softurilor educaționale în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice
necesare;
• Evidenta elevilor capabili de performanta ;
• Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;
• Orarul săptămânal si al pregatirilor suplimentare;
• Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);
• Fişa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual.
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A. Proiectare / evidenţă/ evaluare

A.3. Instrumente de evaluare şi notare:
• Chestionare;
• Tipuri diferite de itemi de evaluare;
• Grile;
• Teste etc.
A.4. Resurse materiale proprii:
• Cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste etc.;
• CD-uri, DVD-uri;
• Atragerea de finanţări pentru activităţi în
specialitate.
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A. Proiectare / evidenţă/ evaluare
A.5. Documente curriculare necesare:
• Programe şcolare ;
• Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;
• Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii
(M.E.N., I.S.J.);
• Programele pentru examenele naţionale;
• Subiectele pentru examene naţionale.

A.6. Activitati extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii:
• Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;
• Excursii, drumeţii;

• Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.
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B. Dezvoltare profesională şi carieră
B.1. Perfecţionare metodică:
• Definitivat, grade didactice, doctorat ;
• Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;
• Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;
• Participare cu referate la cercurile pedagogice ;
• Cercetare ştiinţifică.

B.2. Activitate publicistică:
• Articole în diverse publicaţii;
• Cărţi în domeniul educaţional;
• Caiete metodice / ghiduri metodologice
91

B. Dezvoltare profesională şi carieră

B.3. Documente privind calitatea de:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mentor;
Tutore;
Formator local/ judeţean/ naţional;
Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene
naţionale;
Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/
examenelor naţionale;
Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;
Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale
I.Ş.J./M.E.N. (contribuţii la elaborarea de programe şcolare,
regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare,
auxiliare didactice etc.)
Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu
consultativ al inspectorului de specialitate;
Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al
revistelor de specialitate;
Evaluator manuale;
Membru în comisii ştiinţifice.
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B. Dezvoltare profesională şi carieră

B.4. Participarea la proiecte şi parteneriate:

• Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în
reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a
comportamentelor marginale;
• Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/
internaţional;
• Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de
I.Ş.J./M.E.N.;
• Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;
• Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;
• Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.

B.5. Premii şi recompense:

• Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de
M.E.N./Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii centrale;
• Gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;
• Diplome acordate la nivel local şi judeţean.
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Proiectul unei unități de învățare
Proiectul unei unităţi de învăţare
•Şcoala.........
•Clasa/ Nr. Ore/săpt..........
•Săptămâna/anul...........
•Disciplina...........
•Unitatea de învăţare............................................
•Nr. ore alocate................

Conţinuturi

Competenţe specifice

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

(detalieri de conţinut,
cele necesare cuplării
la baza proprie de
cunoaştere a elevului)

se trece numai numărul
de ordine din programa
școlară

pot fi cele din
programa şcolară
nemodificate, modificate
sau pot fi nou create de
profesor

specificări de timp, de
loc, forme de
organizare a activităţii,
metode didactice etc.

instrument
e de
evaluare
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Profesorii debutanți sunt obligați sa realizeze schițe de proiect
pentru fiecare lecție predată în primii trei ani de activitate
SCHIȚĂ DE LECȚIE
DATE INTRODUCTIVE
•Data.
•Şcoala,
•Clasa.
•Disciplina.
•Subiectul lecţiei.,
•Durata de desfăşurare a lecţiei.
•Obiectivul central (scopul) lecţiei.
•Competențe specifice vizate (se trec cu nr. de ordine din programa școlară)
•Obiectivele operaţionale.
•Tipul şi varianta de lecţie.
•Resurse procedurale (metode didactice).
•Resurse materiale (mijloace de învăţământ: aparatură şi material didactic).
•Tipul de organizare a activităţii (frontala, pe grupe şi / sau individuală).
•Anticiparea dificultăţilor.
•Bibliografia (în ordinea alfabetică a autorilor, cu specificarea autorilor, titlului lucrării, editurii, anului
apariţiei, paginilor)
•SCHEMA TABLEI – cu desene (atunci când este cazul) realizate în culorile convenţionale.
•FIŞA DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (DE LUCRU) – în special pentru lecţiile bazate pe învăţare prin
descoperire, problematizare, observaţie independentă şi experiment de laborator .
•FIŞA DE EVALUARE - cu itemi corespunzători obiectivelor operaţionale propuse.
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Mediu

sex
Necalificați

Urban titulari
Total titulari
Urban suplinitori
Total suplinitori
Total urban
Rural titulari
Total titulari
Rural suplinitori

Total

Grad didactic
stagiari

definitivat Gradul II

Gradul I

M
F
M
F

M
F
M
F

Total suplinitori
Total rural
Total cadre
didactice

96

Catedra de matematica a scolii / liceului…
completare formular excel
Nr
crt

Numele si
prenumele

Studiile si
data
absolvirii

Grad
didatic

Vechime in
invatamant

Statut

Tel
fix

Tel
mobil

email
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Inspectori şcolari pentru matematică
Prof. Felicia Georgescu
- tel 0745038805
- e-mail:
felicia2016georgescu@gmail.com

Prof. Sorin Bucur
- tel 0722586169
- e-mail:
sorinbucur20@gmail.com
www.mateph.ro
mateisjph@gmail.com
98

SUCCES
ÎN
NOUL AN SCOLAR !
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