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ÎNTÂLNIREA  DE  

LUCRU  A 

PROFESORILOR  

DE  MATEMATICĂ 

 

 

PLOIEŞTI 

21 SEPTEMBRIE 2015 

 



Tematica întâlnirii 

• Centrul Județean de Excelentă Prahova 

• Diagnoza procesului educaţional la disciplina matematică pentru 
anul şcolar 2014-2015, la nivelul județului 

• Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ în 
anul şcolar 2015-2016: curriculum, examene naţionale etc.  

• Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2015-2016 - 
Învăţământ preuniversitar 

• Precizari privind modificarea / adaptarea /elaborarea de 
regulamente-specifice referitoare la organizarea și desfășurarea 
competițiilor școlare 

• Portofoliul profesorului de matematică 
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 EXAMENE ŞI CONCURSURI 
NAŢIONALE  
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 EVALUAREA NAŢIONALĂ la finalul claselor  a II-a, a 
IV-a, a VI-a 

 EVALUAREA NAŢIONALĂ pentru  elevii clasei a VIII-a  

 BACALAUREAT 2015  

 EXAMENUL DE DEFINITIVARE în învăţământ  

 CONCURSUL DE TITULARIZARE în învăţământ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   
 
 
 

An şcolar 2014 -2015  
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 Evaluare Naţională la clasa a VI a 

2015 

 -  s-a desfășurat  în 164 unități de învățământ; 

 -  durata fiecărui test a fost 60 de minute; 

 - subiectele  elaborate la nivelul CNEE și transmise în   

școală   prin intermediul a 44 centre de comunicare; 

  - evaluarea s-a realizat în fiecare unitate de învățământ, pe  

baza baremului CNEE. 

 



 
 

Evaluarea Națională  
clasa a VI-a 

2016 
 

• Legea nr. 1/ 2011  

• www.subiecte2016.edu.ro  

• Modele teste, modele teste administrate 
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EVALUAREA NAŢIONALĂ                      
                  2015 
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Procente de promovabilitate 
Evaluarea Naţională  

Matematică 

 

 

 

 
Procentul de promovabilitate la nivel judeţean   2013    77,84 % 

Procentul de promovabilitate la nivel judeţean   2014    81,78 % 

Procentul de promovabilitate la nivel judeţean   2015    85,28% 

 

 
 

 

85,28% 

14,72% 

Note peste 5

Note sub 5



 
 
 
 
 

Rezultate pe tranșe de medii 
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Rezultate matematică   
2013-2014-2015 
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Concluzii 
     Analizând rezultatele obţinute la matematică se observă:   

•     - creșterea numărului notelor mai mari sau egale cu 5 cu aproape 4 procente față de 
anul trecut (85,28% în acest an față de 81,78% în anul precedent) ceea reprezintă, în mod  
evident, o îmbunătățire a evoluției absolvenților din acest an, comparativ cu cei din anul 
precedent; 

 

•       - 44,13% din elevii evaluați au obținut la matematică note mai mari sau egale cu 8, 
cele mai multe note fiind cele în intervalul 9-10 (21,92 % din totalul elevilor evaluați); 

 

•     - ponderea apropiată   a notelor de 10 comparativ cu 2014.  



12 

REEVALUARE LUCRĂRI EN8 2015 

   Conform ordinului MECS 48155/13.08.2015 
au fost reevaluate  lucrările cu nota finală mai 
mare sau egală cu 9,75 precum și lucrările cu 
note modificate la contestații.S-au reevaluat, 
astfel, 346 de lucrări de limba română și 595 
lucrări la  matematică.În urma reevaluării nu 
s-au înregistrat diferențe față de nota finală 
mai mari de 0,75 puncte la limba română , 
repectiv 0,45 puncte  la matematică. 
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 Nota finală după 

contestații 
Nr lucrari  

NOTA acordată la 
reevaluare  

MATEMATICA 
Nr lucrări  

10 245 

10 144 

9,95 6 

9,9 56 

9,85 6 

9,8 18 

9,7 12 

9,6 3 

9,95   10 5 

9,9   10 7 

9,8   10 2 

9,75   10 1 



 
Evaluarea Națională  

clasa a VIII-a    
2015 

 •  Programa–nu sunt  modificări 

  

•  Structura probei scrise – nu sunt  modificări 

 

•  Postare model 31.10.2015 

 

• Simulări – anunțate pe www.edu.ro www.rocnee.eu  
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BACALAUREAT 

2015 

REZULTATE 
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Procente de promovabilitate 

Bacalaureat 2014 
sesiunea iunie-iulie 

Matematică 

Procent  de  promovabilitate  la  nivel  judeţean 2013     76,00% 

Procent  de  promovabilitate  la  nivel  judeţean 2014     83,83% 

Procent  de  promovabilitate  la  nivel  judeţean 2015     84,11% 

 



76,00% 

24,00% 

Promovabilitate matematică  
iunie-iulie 2013 

 

Reusiti Respinsi

83,83% 

16,17% 

Reușiți Respinși  17 

Promovabilitate iunie-iulie 2014 

84,11% 

15,89% 

promovati

nepromovati



   Repartiție note mai mari sau egale cu 5 
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Promovabilitate pe  tip de subiect 
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BACALAUREAT – 2016 

 
 

• Programa – nu sunt modificări 

•  Structura probei scrise – nu sunt modificări 

• Postare modele 31.10.2015 

• Simulări – anunțate pe www.edu.ro 

www.rocnee.eu  
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Examenul de definitivat 
2015 

•  Desfăşurare 
• - două inspecţii la clasă finalizate cu notă; 
• - directorul unităţii a fost membru în comisie; 
• - subiect la nivel naţional, elaborat de CNEE; 
• - nota de promovare atât la inspectii cât şi la proba scrisă a fost 8. 

 Rezultate la nivel naţional: 
 
 
 
 
 
 
 

 Rezultate la nivelul judeţului: 
• 2 note peste 8 (cea mai mare 8,40); 
• 4 note intre 6 si 7; 
• 2 note intre 5 si 6;1 notă sub 5. 

 

  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 

Nr candidati  

2013 0 0 1 15 45 72 11 132 16 0 
Nr candidati 

2014 1 1 3 12 20 36 9 187 45 1 
Nr candidati 

2015 
 0 1 3 24 74 107 33 53 13 0 



  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 

Nr candidati 

2014 11 13 42 39 174 170 472 365 151 8 
Nr candidati 

2015 8 15 36 33 143 148 312 235 175 8 

TITULARIZARE 2014 

 

Inspecţii la clasă la matematică: 51 de candidaţi repartizaţi  în 6 unităţi de învăţământ  

(Colegiul I L Caragiale Ploieşti ,Colegiul Al I Cuza 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 5,65 (1 candidat a  

obţinut nota 10 şi 2 au avut nota sub 6 la inspecţie). 

  Rezultate la nivel național: 

  Subiecte elaborate de CNEE după modelul postat pe site-ul MEN  

  Evaluarea la nivel naţional. 

 Rezultate la  nivel național: 
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  La nivelul județului Prahova au susţinut proba scrisă  

59  de candidaţi din care : 

         -  28 au obţinut note de titularizare; 

         -  15  note între 5 şi 6,99; 

         -  2 candidaţi au avut note sub 5.  

  Cea mai mare notă a fost 10, iar cea mai mică 2,00. 

  În urma rezultatelor obţinute, doar 3 dintre candidaţi 

au ocupat posturi titularizabile. 
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Grupuri de lucru  

 

 

• GL 2013 – 2014: - 90 cadre didactice din 32 de județe  

 

• GL 2015 - 2016:  

       -1-22.09.2015 pe www.edu.ro și 
www.rocnee.eu se postează apeluri (cu 

proceduri, indicații de înscriere) pentru 

toate categoriile de colaboratori  

       - accesul în GL doar prin aplicațiile 

on-line  

       - formare prin platforma de e-learning  
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http://www.edu.ro/
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OLIMPIADE  SI  CONCURSURI 
2014-2015 
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Clasa 

PARTICIPARE LA OLIMPIADA-Etapa 

locală/sector județeană/municipiu națională  

nr. 
particip

anți 

nr. 
califica

ți* 

nr. 
particip

anți 

nr. 
califica

ți* 

nr. 
particip

anți 

premii MEN medalii SSMR 

I II III 
menț
iuni aur argint bronz 

a V-a 
787 182 167 2 2 0 0 0 0 0 0 1 

a VI-a 
575 153 131 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

a VII-a 
491 157 134 2 2 0 0 0 0 0 0 1 

a VIII-a 
397 70 58 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

a IX-a 
139 88 72 2 2 0 0 0 0 0 0 1 

a X-a 
137 86 76 3 3 0 0 0 0 0 0 2 

a XI-a 
140 92 86 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

a XII-a 
73 47 36 2 2 0 0 0 0 0 1 0 

Total 
2739 875 760 14 14 0 0 0 1 1 1 7 



Olimpiada Nationala de Matematica 
BUCUREȘTI 2015 

 Profesori  delegati: Emil Vasile  și  Isofache Cătălina 

  
Nr crt 

Numele și prenumele  elevului 

Clasa 

Profesorul care a 
pregătit elevul 

  
Premiul obținut 

1 ANDRONACHE MADALINA 
GEORGIANA 5 Negrilă Anton 

Medalie de bronz 

2 
DRAGAN ANDREI  6 Lambru Daniela Medalie de bronz 

3 SAVULESCU A. STEFAN 7 Năchilă Petre Medalie de bronz 

4 CAPRARU ADRIAN MIHNEA 
GABRIEL 8 Țaga Gabriel 

Mențiune 
MECS+medalie de Aur 

5 VOINEA EDUARD 9 Lambru Daniela 
Medalie de bronz 

6 ALEXANDRU CEZAR 10 Vasile Dorin Medalie de bronz 

7 ZECHERU DANIELA 10 Mogoș Carmen Medalie de bronz 

8 KELESIDIS EVGNOSIA 11 Simion Radu Medalie de bronz 

9 ILIE ANDREI 12 Simion Radu 
Medalie de Ag 
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Nr. 
crt. Concursul Localitate 

Nivel 
Nr 

participanți Premii 

interjud
ețean național I II III 

mențiu
ni 

1. 

Dan 
Barbilian  Calarasi   x 47   1 1 3 

2. 

Laurentiu 
Panaitopo
l 

Bucurest
i   x 9 2 1   2 

4. 

Adolf 
Haimovici Iasi   x 15 2 1 1 6 

5. Gh Mihoc Slobozia x   19 4 1 1 3 

6. 

Grigore 
Moisil Urziceni x   5   1   3 

CONCURSURI            2014-2015 



Concursuri interjudeţene şi nationale organizate  în 

unităţi de învăţământ din Prahova 

 
   -  Concursul de matematica “Regalul Generatiei XXI”  

 

- Concursul  Național     “LUMINA MATH” 2014   

 

- Concursul ce matematică “ Grigore Moisil “ 
   
 -   "Matematica- ştiinţă şi limbă universală“ 
 

-    “Sub semnul lui  Florar” 
   

  Concursuri judeţene organizate   în unităţi de  
          învăţământ  din Prahova 

 
   - Concursul “Elie Radu” rezervat filierei tehnologice 
   - Concursul “Generaţia 15”  
   - Concursul “Prietenii lui Pitagora” 
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ACTIVITATI  METODICO – STIINTIFICE 

 FORMARE  CONTINUA 

 2014-2015 
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Activități desfășurate 
       Principala  formă de activitate metodică a fost 
reprezentată, şi în anul şcolar 2014-2015, de  
cercurile pedagogice,  activităţile desfăşurându-se  
conform programului anunţat la începutul anului..  
Temele abordate la aceste cercuri au fost: 
Semestrul I 
       1. Inele de polinoame.Proprietăți aritmetice. 
        2. Predarea ecuațiilor și inecuațiilor la nivelul 
claselor a V a, a VIa,   a VII a , respectiv a VIII a . 
Semestrul II 
        1. Derivabilitatea funcțiilor-aspecte științifice și 
metodice 
        2. Aspecte științifice și metodice privind 
predarea capitolului Corpuri rotunde  
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Listă acte normative 

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

• Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, 
aprobat prin OMECTS  nr. 5530/5.10.2011, cu modificările și completările 
ulterioare 

• Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115/2014 

• Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 
prin OMECTS nr. 5547/6.10.2011 

• Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic 
auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/1.11.2011, cu modificările și 
completările ulterioare 

• Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare 
în învăţământ aprobata prin OMEN nr. 4802/2014 

• Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul 
preuniversitar, aprobată prin  OMECTS nr. 5561/7.10.2011, cu modificările și 
completările ulterioare 

• Metodologia pentru acordarea titlului „Profesorul anului“ în învăţământul 
preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5546/ 06.10. 2011 

 

 



Listă acte normative 

• Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru 
coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, 
aprobată prin OMECTS nr. 5485/29.09.2011 

• Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei 
de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin OMECTS 
nr.5558/7.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Metodologia privind mișcarea personalului didactic(care va fi în vigoare) 

• Metodologia de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin 
OMECTS nr. 5577/07.10. 2011 

• Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi 
Regulamentul de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor 
educative, şcolare şi extraşcolare, aprobate prin OMECTS nr. 3035/10.01.2012  

•  Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de 
matematică, aprobat prin Nota MECTS nr. 25397/15.01.2014    

•  OMECTS nr.4496/13.07.2015 privind structura anului școlar 2015 - 2016 

• Ordin/metodologie, în vigoare, pentru evaluarea nationala, bacalaureat, 
admitere  

 



Direcţii prioritare de acţiune pentru anul şcolar 2015-2016  

 Învăţământ preuniversitar 

 

I. Creşterea calităţii activităţilor educaţionale 

II. Monitorizarea participării şcolare, reducerea absenteismului, 
prevenirea şi combaterea abandonului şcolar 

III. Ameliorarea rezultatelor şcolare și, ca o consecinţă, a celor obţinute 
la examenele naţionale 

IV. Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 
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Prezentare Generală 
 

 

 Structura anului şcolar 2015-2016, aprobată 
prin O.MEN  

 Planurile – cadru de învăţământ valabile în 
anul şcolar 2015-2016 

 Programe şcolare  valabile în anul şcolar 
2015-2016 

 Programe şcolare-cursuri opţionale 
 Manuale şcolare în vigoare 
 

 
 



Structura anului şcolar 2015-2016, aprobată 
 prin OMECȘ nr. 4496/2015 

      

     Art.1 (1)Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 
177 de zile lucrătoare.  

     (2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:  

      a)pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de 
săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni 
fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile 
claselor terminale se încheie în data de 27 mai 2016;  

     b)pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata 
cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată 
desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în 
data de 10 iunie 2016;  

 



Structura anului şcolar 2015-2016, aprobată 
 prin OMECȘ nr. 4496/2015 

Semestrul Cursuri Vacanță  

I. 14.09 – 18.12.2015 31.10 – 8.11.2015, înv. primar şi  înv. 

preşcolar 

19.12.2014 – 10.01.2016 vacanța de 

iarnă 

11.01 – 5.02.2016 06.02– 14.02.2016  vacanța 

intersemestrială 

II. 15.02 – 22.04.2016 

Școala altfel 

18.04 – 22.04.2016 

23.04 - 03.05.2016 vacanța de 

primăvară 

04.05 – 24.06.2016 25.06 – 11.09.2016 vacanța de vară 



Structura anului şcolar 2015-2016, aprobată 
 prin OMECȘ nr. 4496/2015 

    Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se 

susţin, de regulă,  până la data de 11 decembrie 2015.  

   (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se 
susţin, de regulă,  până la data de 20 mai 2016. 

 



Planurile –cadru și programe valabile în  
anul școlar 2015-2016 

 
http://www.ise.ro/ 
 
http://programe.ise.ro/ 



Manuale şcolare  

     
Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul 

preuniversitar 2015-2016  

 
http://www.edu.ro/index.php/articles/23366  

 
 

http://www.edu.ro/index.php/articles/
http://www.edu.ro/index.php/articles/23366


Calendarul Olimpiadei naționale de matematică 2016 

 

• Etapa pe școală –ianuarie 2016 

 

• Etapa locală/pe sector al municipiului București –
februarie 2016   

 

• Etapa județeană/a municipiului București – 19 martie 
2016 

 

• Etapa națională – 19–23 aprilie 2016  
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METODIŞTI  2014-2015 
În baza Notei MEN 48981/17.09.2015 se organizează o nouă selecție pentru profesori metodiști. 

Detali pe site-ul  ISJ 

 

Condiții de participare : 

 

ART. 2.  La selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist  poate candida personalul didactic care 

îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii: 

a) pentru funcţia de educator în învăţământul preşcolar - a absolvit liceul pedagogic, sau a unei şcoli 

echivalente, ori absolvirea cu diplomă de licenţă, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi 

metodic specific;  

b) pentru funcţia de învăţător/institutor  - absolvirea cu examen de diplomă a liceul pedagogic, absolvirea 

cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic,  liceul pedagogic  sau a  unei şcoli echivalente, 

urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, urmată de un 

curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific;  

c) pentru funcţia de profesor în învăţământul gimnazial /liceal – absolvirea cu examen de licenţă a unei 

instituţii de învăţământ superior de lungă durată, sau echivalentă acesteia, în profilul postului – studii 

aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specialitate în profilul postului; 

d) este titular în învăţământul preuniversitar, are cel putin  gradul didactic II şi o vechime la catedră în 

specialitate de cel putin opt ani; 

e) a obtinut calificativul anual “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar 

curent; 

f) fac dovada acumulării a 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani; 

g) nu ocupă funcţii de conducere sau de îndrumare si control, prevazute la art.256 din Legea educatiei 

naţionale nr1/2011, cu modificările si completarile ulterioare si are apreciere/recomandare din partea 

Consiliului de administratie al unităţii de învăţământ unde funcţionează; 
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METODIŞTI  2015-2016 

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE UNITATEA SCOLARA 

1 Angelescu Carmen Colegiul National N.Grigorescu Campina 

2 Bumbacea Gheorghita Scoala Gimnaziala Nestor Urechea Busteni 

3 Coman Vasile  Colegiul National N.Iorga Valenii de Munte 

4 Corneci Luminita Scoala Gimnaziala Gh Panculescu Valeenii de Munte 

5 Craciun Gheorghe Colegiul National I.L. Caragiale Ploiesti 

6 Ditei Alexandru Colegiul Militar Dimitrie Cantemir Breaza 

7 Dumitran Sinziana Simona Colegiul National N.Grigorescu Campina 

8 Ghidu Mihaela Alexandra Colegiul National Jean Monnet Ploiesti 

9 Isofache Catalina  Colegiul National Al I Cuza Ploiesti 

10 Ivascu Dumitru Liceul Tehnologic Maneciu 

11 Necula Gabriel Colegiul Militar Dimitrie Cantemir Breaza 

12 Podumneaca Daniela Liceul Tehnologic Agromontan Valenii de Munte 

13 Scheau Romelia Colegiul National Al I Cuza Ploiesti 

14 Soare Roxana  Colegiul National N Stanescu Ploiesti 

15 Stroe Stefan Colegiul Tehnic Elie Radu  

16 Taga Loredana  Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti 
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CERCURI    PEDAGOGICE 
2015-2016 

 

Cer

cul 

 

Responsabil 

Semestrul I 

 

Semestrul II 

Școala Data Scoala  Data 

1 

  

Prof.  Cezar  

Apostolescu 

Prof.  Anda Marcu 

     

- Colegiul Economic Virgil 

Madgearu Ploiești 

- Școala Gimnazială Radu 

Stanian Ploiești 

2.11.2015 Liceul Tehnologic de 

Transporturi Ploiești 

Școala Internațională 

Spectrum Ploiești 

14.03.2016 

2  Prof. Ovidiu 

Avramescu 

Prof .Tatiana Pană 

- Liceul Tehnologic Sf 

Apostol Andrei 

- Școala Gimnazială 

Berthelot  Ploiești 

9.11.2015 - Colegiul Național Al  I Cuza 

Ploiești 

- Școala Gimnazială Elena 

Doamna Ploiești 

21.03.2016 

3  Prof. Angelescu 

Carmen 

- Liceul Simion Stolnicu 

Comarnic 

- Școala Gimnazială nr 2 

Comarnic 

16.11.2015 - Colegiul Național N 

Grigorescu Câmpina 

- Școala Gimnazială 

Centrală Câmpina 

28.03.2016 

4  Prof Necula Gabriel - Școala gimnazială Vărbilău  

- Școala gimnazială Bertea 

2.11.2015 - Școala Gimnazială Păulești  

- Școala Gimnazială 

Scorțeni 

4.04.2016 

5 Prof Marghioala 

Maria 

Prof Ivașcu Dumitru  

- Liceul Tehnologic, comuna 

Baltesti  

-Scoala Gimnaziala Podenii 

Noi   

 - Scoala Gimnaziala "Andrei 

Nicolescu-Pacureti    

9.11.2015 -Scoala Gimnaziala, comuna 

Soimari 

-Scoala Gimnaziala,comuna  

Surani  

-Școala Gimnaziala,comuna  

Carbunesti 

14.03.2016 
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CERCURI    PEDAGOGICE 

 

Cer

cul 

 

Responsabil 

Semestrul I 

 

Semestrul II 

Scoala Data Scoala  Data 

6 Prof. Cârstea 

Nicolae 

Prof. Tomescu Ion 

-Liceul Tehnologic Tase 

Dumitrescu Mizil 

-Școala Gimnazială nr 1 MIzil 

- Școala  Gimnazială Sfântul 

Nicolae Mizil 

16.11.2015 -Liceul Teoretic 

Brâncoveanu Vodă, 

orașul Urlați 

-Școala Gimnazială 

Cănuță Ionescu, orașul 

Urlați 

21.03.2016 

7 

 

Prof Ciudin 

Bogdana 

Prof Părăuță Emilia 

-Școala Gimnazială 
Tăriceni 

 

23.11.2015 - Școala 

Gimnazială,comuna Brazi 

- Școala Gimnazială 

Profesor Oprea Mihai, 

Negoiești , comuna Brazi 

 

28.03.2016 



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 
2014-2015 

 
Semestrul I 

       1. Proprietatea lui Darboux .Aspecte metodico-științifice. 

        2. Aspecte științifice și metodice privind predarea capitolului Proiecții 

ortogonale pe plan (conform programei școlare pentru clasa a 8 a)  

Semestrul II 

        1. Aplicații ale trigonometriei în geometrie și algebră.Aplicații. 

        2. Aspecte științifice și metodice privind predarea capitolului 

Cercuri(conform programei școlare pentru clasa a 7 a)  

 



Inspecţie  şcolară  de  specialitate 
 
 

disciplina  matematică 

49 



În evaluarea și consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecției  
 

de specialitate se va urmări cu precădere: 
 

• Cunoaşterea programei şcolare 

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

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

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

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

     - evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă; 

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

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

• Realizarea unor conexiuni inter și trans-disciplinare 

• Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării 
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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. 

     Important :  Dosarele de înscriere/ cererile-tip  se depun la unitatea şcolară în perioada în 

perioada 1.10.2015 – 16.10.2015 şi vor fi aduse la ISJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane 

(camera 14) de cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ (numai cu 

adresă de înaintare – în dublu exemplar) în perioada 19.10. 2015 - 30.10. 2015, numai conform 
programării pe zone! 

 

 B. Pentru inspecţii în vederea susţinerii gradelor didactice   

      se contactează inspectorii școlari pentru matematică 

 

 

 

http://www.isj.ph.edu.ro/
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FORMARE CONTINUĂ 

Nr.

Crt. 
Denumirea programului Public ţintă vizat Durata Competenţe vizate 

1.  

Aspecte metodice privind 

predarea matematicii în 

gimnaziu și liceu 

Profesori de matematică de 

gimnaziu și de  liceu debutanți 

sau înscriși la      examenele de 

obținere a gradelor didactice 

(definitivat sau gradul didactic II) 

24 ore 

• Utilizarea eficientă a 

instrumentelor/documentelor 

curriculare în activitatea 

didactică. 

• Proiectarea eficientă a lecțiilor 

de matematică. 

• Folosirea unor instrumente și 

tehnici diversificate de evaluare 

la orele de matematică 

 
Ofertă programe formare: 

http://www.ccdph.ro/nou/index.php?option=com_content&view=category&layo

ut=blog&id=64&Itemid=102 
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SOCIETATEA DE ȘTIINȚE 

MATEMATICE  

 

Cotizație/sponsorizări: 

 

CEC BANK-Ploiești  

 

RO28CECEPH0143RON0231313 
 
  



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 incheiate la activitatile de cerc 

4.  Materialele stiintifice si metodice prezentate in cadrul 

activitatilor de cerc (clasic sau electronic)  

5. Calendarul olimpiadelor si al concursurilor scolare  

 



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 geografiei; 
• 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 (A.E.L. etc) 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. 

 



 
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. 

 

58 



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 programului   A.E.L. sau a altor softuri 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.; 

• Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete, video, casete 
audio, folii retroproiector, etc.; 

• 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 
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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; 
• Salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;  
• Diplome acordate la nivel local şi judeţean. 
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Proiectul unei unităţi de învăţare  

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. 

instrumente de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul unei unităţi de învăţare 

•Şcoala.........            
•Clasa/ Nr. Ore/săpt..........   
•Săptămâna/anul........... 
•Disciplina...........        
•Unitatea de învăţare............................................ 

•Nr. ore alocate................  

 



 

 

 

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 Vechime în muncă/ani Total 

0– 5  6 - 10  11 -  15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 Peste 
40 

Urban titulari  M 

F  

Total titulari 

Urban 
suplinitori 

M 

F  

Total suplinitori 

Total urban 

Rural titulari M 

F 

Total titulari 

Rural suplinitori M 

F  

Total suplinitori 

Total rural 

Total cadre 
didactice 

 
 
SITUAŢIA STATISTICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 
JUDEŢUL --------- 
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Mediu sex Grad didactic Total 
Necalificaț
i 

stagiari definitivat Gradul II Gradul I 

Urban titulari  M 

F  

Total titulari 

Urban suplinitori M 

F  

Total suplinitori 

Total urban 

Rural titulari M 

F 

Total titulari 

Rural suplinitori M 

F  

Total suplinitori 

Total rural 

Total cadre 
didactice 
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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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CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ 
PRAHOVA 

 
 
 
 

http://centrulexcelenta.com/ 
 
email: excelentaph@gmail.com 
 

http://centrulexcelenta.com/
http://centrulexcelenta.com/
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   Inspectori şcolari pentru matematică 
 

1.    Prof.  Sorin  Bucur  
                      - tel 0722586169 
                                
                      - e-mail: sorinbucur20@gmail.com   
 

2.   Prof. Felicia Georgescu 
                     -  tel 0745038805 
                      - e-mail:  felicia_georgescu@yahoo.com 
 
www.mateph.ro; 
mateisjph@yahoo.com 

mailto:sorinbucur20@gmail.com
mailto:felicia_georgescu@yahoo.com
http://www.mateph.ro/
http://www.mateph.ro/
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SUCCES  

ÎN  

NOUL AN SCOLAR ! 


