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Nr.  1415/06.02.2018            

                                                                                                                                                           Avizat, 

Inspector Şcolar General Adjunct, 

                                                                                                                                                                                                                      

Prof. Mihaela CRIȘAN                            

 

REPERE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII METODICE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018  

 

            Zâmbește ori de câte ori privirea ta se întâlnește cu privirea celor dragi și, mai ales, cu privirea copiilor 
cu care lucrezi și a părinților acestora ! 

 

Aspecte importante, din sfera practicilor educaționale care necesită o atenție deosebită: 

1. ,, Educatorul trebuie să-și organizeze activitatea ținând cont de legile dezvoltării copilului și 

de cunoașterea sa amănunțită ,, (Maria Montessori) 

Pentru aceasta vom avea în vedere următoarele: 

 Observarea atentă a copilului în cadrul procesului instructiv-educativ; 

 Cunoașterea mediului familial; 

 Cunoașterea problemelor specifice posibilităților și nevoilor copiilor de vârstă școlară mică; 

 Înregistrarea observațiilor; 

 Adaptarea programei școlare în funcție de specificul fiecărui elev;  

 Colaborarea cu familia și informarea acesteia, cu discreție, privind problemele identificate; 

 Tratarea diferențiată, în funcție de nivelul de dezvoltare al fiecărui elev; 

 Orar – echilibrul poziționării – curba de efort etc.; 

 Mediu educațional care să susțină învățarea (decorativ vs stimulativ); atenție la mediul 

educațional de la Clasa Pregătitoare! 

 În fiecare sală de clasă vor exista spații pentru a amplasa: 

 mascota grupului; 

 prezența zilnică; 

 orarul zilei; 

 regulile grupului, care se stabilesc împreună cu elevii; 

 calendarul naturii; 

 calendarul zilelor de naștere; 
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 produsele activității copiilor; 

 Așezarea în cerc, cel puțin la  „Întâlnirea de dimineață”cu scopul dezvoltării siguranței, 

promovării educației participative, diminuării conflictelor, reducerii conversațiilor între copii;  

 Așezarea elevilor în bănci – atenție la segregare – rotirea elevilor pentru a crea o comunitate 

veritabilă; 

 Expunerea interogativă, expunere cu predicții  are ca scop stimularea motivației de a învăța, 

dezvoltarea capacității de a-și pune întrebări, de a interpreta texte și enunțuri, de ,, deschidere a 

ferestrelor inteligenței și creativității,,. 

  Orarul trebuie să reflecte planul cadru (conținut – integrare); 

La clasa pregătitoare se are în vedere evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a 

limbajului şi comunicării, precum şi a capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, asigurând totodată baza 

de plecare pentru dezvoltarea celor opt competenţe-cheie, iar această evaluare este consemnată în 

Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, 

precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. Pe parcursul clasei pregătitoare nu se 

acordă note sau calificative. 

CUM PUTEM REDUCE EȘECUL ȘCOLAR/ABANDONUL ȘCOLAR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR? 

 Este important să pornim la drum cu o cunoaștere cât mai relevantă a copilului în CP, dar și pe 

măsură ce primim în colectiv un elev nou. 

 Se observă o diluare a conceptului de competență, în sensul în care deși ni-l asumăm la nivel 

de discurs, nu reuşim şi la nivel practic de fiecare dată. Se consideră că doar PROGRAMA s-a 

schimbat, având o structurare pe competențe, practica rămânând, de foarte multe ori, 

neadaptată acestei abordări. 

 Se observă o tendință a remodelării clasei pregătitoare după profilul clasei I, coborând 

competențele specifice de la o clasă la alta; prin această abordare, este afectată chiar esenţa 

clasei pregătitoare. 

 Valorificarea experienţei concrete a elevului (experiențe personale), precum și integrarea 

strategiilor didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.  

 Contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte profunzimea 

înţelegerii conceptelor şi a procedurilor utilizate. 

 

Foarte important! 

 

Respectul pe care îl manifestăm față de elevi, indiferent de provocările la care suntem supuși.  

ATENȚIE la integrarea elevilor cu ADHD, AUTISM. 

Învățarea eficientă în școală, versus teme supradimensionate pentru acasă. Accentul trebuie să fie 

pus pe cultura învățării. 
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Încurajați cel mai  mic progres al elevilor cu dificultăți de învățare. 

 

 

 2.  Unul din obiectivele majore ale educației este îmbunătățirea puterii de înțelegere a copilului și 

cultivarea dorinței acestuia de a învăța-  fără efort, fără constrângeri, în ritmul și la parametrii 

solicitați- în vederea asigurării șansei de succes personal. 

În acest sens, vom  avea în vedere: 

 Toți copiii trebuie priviți ca persoane active și capabile să învețe; Competențele acestora sunt 

sprijinite de curriculum; 

 Curriculumul este un cadru deschis, care se adresează diferitelor interese și nevoi ale copilului, 

într-o manieră holistică; 

 Valorificarea experiențelor de viață ale copilului și participarea lui activă în joc și, implicit, în 

învățare, sprijină cultivarea dorinței copilului de a învăța. 

 

3. Curriculumul cere personalului didactic să colaboreze cu școlarul, colegii și părinții și să 

reflecteze asupra practicilor personale. 

 

RECOMANDĂRI 

 Temele pentru acasă trebuie să  fie diferenţiate, relevante şi să nu aibă un volum mare. 

Acestea trebuie verificate şi corectate de către cadrul didactic. Se fac  aprecieri, 

recomandări  care să aibă caracter stimulativ pentru elevi, pentru a avea  finalitate, în 

individualizarea învăţării; 

 Timpul zilnic necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev în învățământul 

preuniversitar este reglementat prin OMENCS nr. 5893 / 28.11.2016. 

 Timpul total alocat temei obligatorii pentru acasă la învățământul primar va fi de maximum 1 

oră, cel mult 2 ore pentru celelalte niveluri.  

 în clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă, iar la clasa I, timpul total alocat pentru 

pregătirea lecţiilor (teme scrise/orale) să fie de maximum 30 minute. 

  este prevăzut faptul că tema pentru acasă trebuie stabilită diferențiat, după următoarele criterii: 

 tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei. 

 tema suplimentară, individuală și diferențiată, fără caracter permanent, pentru situații 

adecvate, precum: 

  activități de recuperare; 

 activități pentru dezvoltare, pregătirea unor concursuri, etc. 

  tema pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample/de sinteză (referate, proiecte) 

pentru o disciplină poate fi una pe semestru. 

 În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul 

primar și gimnazial. 

 

Se va urmări: 

 obținerea de rezultate imediate în învățare (consolidare/ aprofundare/ exdindere;  aplicarea 

noilor achiziții în contexte noi de învățare etc.);  

 efecte pe termen lung în învățare (încurajarea învățării în timpul liber; construirea unei 

atitudini pozitive față de școală; motivaţia pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii 

vieţi; dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare în viața cotidiană etc.);  
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 efecte în planul personal, al elevului  (stimularea curiozității, a responsabilității, dezvoltarea 

abilității de a persevera în învăţare; capacitatea de a-și organiza timpul; motivația, creșterea 

încrederii în sine, exersarea unor tehnici de învățare independentă etc.);  

 consolidarea relației familie - școală (respectarea principiului egalității de șanse; creșterea 

încrederii familiei în școală etc.) 

 se vor corecta sistematic 

Se va evita: 

 pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei 

temelor etc.), 

  oboseală fizică și emoțională;  

 lipsa timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, 

lectură etc.),  

 dezorientare în aplicarea diferitelor tehnici de învățare;  

 adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate etc. 

 folosirea temei ca pedeapsă. 

 

 Timpul de lucru la Clasa pregătitoare şi clasa I este de 30-35 minute (restul timpului sunt 

pentru activităţi recreative/liber alese). La clasele II-IV timpul alocat activităţilor de predare-

învăţare-evaluare este de 45 minute.  

 Întocmirea unui registru al clasei în care  să consemneze observaţiile curente asupra copiilor, 

pe baza cărora va realiza,  Raportul de Evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, 

cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de 

învăţare, la finalul clasei pregătitoare. 

 Cataloagele şi condica de prezenţă se vor completa respectând denumirea disciplinelor din 

Planurile cadru, în vigoare. Nu se admit prescurtări. 

 Se recomandă vizitele la domiciliu pentru cunoaşterea mediului din care provin copiii şi 

problemele cu care se confruntă aceştia; 

 Activităţile extracurriculare se vor consemna în condica de prezenţă a cadrului didactic; 

 Se recomandă realizarea programului de recuperare/remediere, aprofundare şi dezvoltare şi 

consemnarea orelor susţinute în condica de prezenţă; 

 Se recomandă transmiterea informaţiilor, în cadrul consultaţiilor, sedinţelor şi lectoratelor cu 

părinţii privind modul de organizare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor didactice; 

implicarea acestora în activităţile extraşcolare. 

 Abordarea unor teme privind nonviolenţa şi abandonul şcolar, în cadrul şedintelor cu părinţii. 

 Dezvoltarea dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalităţii, cultivarea respectului şi a 

încrederii în sine şi în ceilalţi, valorizarea relaţiilor interpersonale, responsabilitatea în luarea 

deciziilor, empatia faţă de nevoile celorlalţi etc. „se abordează transdisciplinar, în timpul 

orelor de curs, pe durata pauzelor, precum şi în timpul activităţilor extraşcolare”, conform 

adresei MECTS nr. 44366, din 10 sept. 2010. 

  Activitatea de consiliere se va derula în mod continuu şi nu se include în schema orară. 
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 Programele opţionale se vor verifica de către responsabilul comisiei metodice a învăţătorilor 

din unităţile şcolare, se vor aproba în Consiliul de Administraţie şi se vor aviza de către 

inspectorul şcolar. 

                                                                                                                                         

 Opţionalul „Educaţie pentru sănătate” sau orice alt opţional din aria curriculara Consiliere şi 

orientare nu se evaluează prin calificative.  

 

 Se completează denumirea opţionalului în catalog (pentru consemnarea absenţelor) şi în 

registrul matricol (pentru a se evidenţia ce opţional au parcurs elevii).  

 Disciplina ,, Dezvoltare personală”, face parte din aria curriculară Consiliere şi orientare şi nu 

se evaluează prin calificative. 

 Auxiliarele didactice  nu se impun; ele vor fi atent selecţionate şi achiziţionate ca urmare a 

consultării părinţilor. Se vor achiziționa și utiliza numai auxiliarele care au avizul MEN din 

2017-2018. 

 

 Se  recomandă  monitorizarea absenţelor elevilor. 

 

 Respectarea, întocmai, a serviciului pe şcoală. Învăţătorii de la clasa pregătitoare şi clasa I se 

vor afla în permanenţă în mijlocul elevilor. 

 

 Planificările calendaristice oferite de M.E.N. sunt doar orientative. E  necesară  personalizarea 

 acestora  de  către  fiecare  învăţător,  în funcţie de nevoile reale ale clasei.  Detalierea 

unităţilor de învăţare va fi elaborată  ritmic, pe parcursul anului şcolar, pe măsură ce se 

finalizează implementarea proiectului unităţii anterioare.  

 Recomandăm stimularea  comunicării și încurajarea  iniţiativei  elevilor. 

 

 Sarcinile de învăţare să nu se reducă la reproducere, să nu implice preponderent memoria 

elevilor.  Să se creeze  situaţii de învăţare adecvate intereselor copiilor, în  care să înveţe să 

caute informaţii şi să le utilizeze, să facă unele conexiuni între acestea, să analizeze critic o 

informaţie, să caute informaţia în diverse surse, astfel încât aceştia să înveţe cu plăcere. 

 

 Cadrele didactice debutante şi necalificaţii au obligatia realizării proiectelor didactice 

zilnice,  care vor fi vizate de catre responsabilul comisiei metodice din şcoală.  
 

ATRIBUŢII 
 

Atribuţii ale responsabililor de cercuri pedagogice:  

• elaborează planul de activitate anual și graficul activităţilor cercului pedagogic; 

• consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice și a 

planificărilor semestriale, a instrumentelor de evaluare și notare; 

• realizează: 

- baza de date cu membrii cercului pedagogic; 

- tabelul nominal cu membrii cercului pedagogic; 
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• întocmeşte mape didactice (programe şcolare, modele de proiecte de lecţie, lucrări 

metodice, colecţii de teste utilizate ca probe de evaluare, subiecte date la concursurile şcolare 

etc.); 

• monitorizează desfăşurarea activităţilor propuse; 

• elaborează informări semestriale asupra activităţii cercului pedagogic; 

• facilitează analiza și dezbaterea programelor și proiectelor de manuale şcolare; 

• organizează schimburi de experienţă, prin interasistenţe și lecţii deschise, în scopul 

cunoaşterii și generalizării celor mai bune metode și procedee didactice; 

• popularizează exemplele de bune practici în vederea modernizării predării și învăţării; 

• semnalează inspectorului școlar pentru învățămntul primar problemele cu care se 

confruntă cadrele didactice în activitatea lor. 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  

 Ordinul M.E.N.C.S. Nr.5079/ 31 august 2016 

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și 

completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP 

Art. 98 (1) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I se face conform metodologiei aprobate prin 

ordin al ministrului educației naționale. 

 (2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca 

urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punctul 

de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau 

susținătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a copilului în 

vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an şcolar. 

 (3) În situaţia solicitării de retragere menționate la alin. (2), unitățile de învățământ vor consilia 

părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al 

elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea 

dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. 

 (4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alin. (3), se efectuează sub 

coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională.  

 

 Art. 131 (2) La sfârșitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe 

parcursul clasei pregătitoare, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de 

evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum 

şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor față de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, vor 

rămâne în colectivele în care au învăţat şi vor intra, pe parcursul anului școlar următor, într-un 

program de remediere/recuperare şcolară, realizat de învățător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională /Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.  
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 Art. 108 (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o 

unitate de învățământ. 

 (2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ cu respectarea prezentului 

Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Înscrierea în unitățile de educație antepreșcolară și 

în învățământul preșcolar se face conform prevederilor legale in vigoare.  

 

 Art. 128 Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva 

situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

 au absentat, motivat și nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 

semestru la disciplinele/modulele respective. 

 au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări 

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi 

sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată; 

 au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale; 

 au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

 nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu 

au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate 

în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus. 

 

 Art. 135 (1) Obligația de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă încetează 

la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu şi-au finalizat învăţământul obligatoriu până la această 

vârstă și care au depășit cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, 

la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 

 Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi și 

care nu au absolvit învățământul primar până la vârsta de 14 ani, precum și persoanele care au 

depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi și care nu și-au finalizat 

învățământul secundar inferior, gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în 

programul “A doua şansă”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației 

naționale. 

Procedură echivalare studii 

 În situaţia în care studiile făcute în străinătate nu au fost echivalate sau au fost echivalate 

parţial, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una 

sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) 

solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului 

în vederea încheierii situației școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori 

promovați. 

 În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată 

din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar de specialitate care evaluează elevul, în 

termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate 

disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu 

au fost parcurse ori promovate.  

 Comisia va funcționa în unitatea de învățământ în care urmează să fie înscris elevul.  

 După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase 

promovate, fie prin recunoaștere și echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la 

alin. (10). Modul de desfășurare și rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care 
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se păstrează în unitatea de învățământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această 

procedură se aplică și în cazul persoanelor care revin în țară fără documente de studiu. 

 

Priorități ale educației în anul școlar 2017/2018 

 Implementarea măsurilor care privesc accesul la educație, având ca reper Strategia privind 

reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG nr.417/2015) și  Pachetul integrat pentru 

combaterea sărăciei al Guvernului României (2016);  

 Îmbunătățirea calității educației, prin activități de monitorizare și consiliere o  atenție specială 

va fi acordată în acest an școlar formării competențelor de citit– scris); 

 Stimularea creativității  și inovației la toate disciplinele de studiu. 

 

DOCUMENTELE COMISIEI METODICE 

1. Componenţa comisiei metodice (Numele şi prenumele, clasa la care predă, gradul didactic, 

vechimea în învăţământ, atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice, repartizarea 

cadrelor didactice debutante pe lângă un învăţător tutore din şcoală ) 

2. Decizia dată de conducerea şcolii prin care un cadru didactic cu experienţă este desemnat să 

consilieze activitatea debutantului (aflat în primii 2 ani de activitate) 

3. Raportul de activitate pentru anul şcolar trecut 

4. Analiza de nevoi (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) – în baza căreia se va 

elabora planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018 

5. Lista nevoilor de formare pentru fiecare membru al comisiei metodice 

6. Lista cursurilor de formare finalizate de catre  fiecare membru al comisiei metodice, cu 

 specificarea  nr.  credite  transferabile  acumulate. 

7. Rezultatele obţinute la probele de evaluare aplicate la nivelul comisiei metodice (evaluare 

iniţială, evaluare finală – la sfârşit de semestru  şi an şcolar) 

8. Lista cursurilor opţionale care se derulează la fiecare clasă 

9. Planul managerial al comisiei metodice: 

 Domeniul de competenţă:  

                                                           *Organizare 

                                                                    *Coordonare 

                                                                         *Evaluare 

                                                                              *Relaţii – comunicare 

                                                                                      *Dezvoltare profesională 

 Obiective 

 Activităţi (atenţie la formularea acestora pentru a nu se confunda cu obiectivele) 

 Termen 

 Responsabilităţi 

 Indicatori de performanţă (nivelul acceptat pentru ca o activitate / obiectiv să fie 

considerate reuşite/ realizate.) 

10. Graficul semestrial al activităţilor comisiei metodice 

11. Graficul  activităţilor  de  educaţie  remedială 

12. Schemele orare 

13. Procesele verbale de la activităţile metodice 

14. Proiectele lecţiilor susţinute în cadrul comisiei metodice 
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15. Fişele de asistenţă întocmite de membrii comisiei metodice pentru lecţiile susţinute la 

nivelul comisiei 

16. Fişele de asistenţă, întocmite de responsabilul comisiei metodice cu prilejul asistenţelor 

efectuate membrilor comisiei şi cu precădere stagiarilor (conform atribuţiilor din 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii în învăţământul preuniversitar) 

17. Fişele  de  interasistenţă 

18. Materiale suport (acte normative, note interne  etc.). 

TEME DE DEZBATERE – RECOMANDĂRI – comisia metodică  : 

1. Formarea competenţelor de bază – scris, citit, calcul aritmetic; 

2. Abordarea diferenţiată a predării-învăţării-evaluării; 

3. Încurajarea actului lecturii; 

4. Modalităţi de prevenire a abandonului şcolar; 

5. Trecerea de la ciclul primar la ciclul gimnazial (activitate comună: învăţători – profesori 

gimnaziu); 

6. Măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor obţinute de elevi la Evaluarea Naţională de la clasele a II-

a şi a IV-a. 

Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe 

cheie care determină profilul de formare a elevului: 

 

a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; 

b) competenţe de comunicare în limbi străine; 

c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; 

e) competenţe sociale şi civice; 

f) competenţe antreprenoriale; 

g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 

h) competenţa de a învăţa să înveţi. 

 

Evaluarea se centrează pe aceste competente, oferind un  feed-back real elevilor si stând  la baza 

planurilor individuale de învătare.  

 

Evaluarea  trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la 

norme de grup (relative). Progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi 

discutat cu părinţii (cu o anumită periodicitate).  

Evaluarea trebuie să îndeplinească trei funcţii: 

 măsurare (ce a învăţat copilul?),  

 predicţie (este nivelul de dezvoltare al copilului 

suficient pentru stadiul următor şi, în special, pentru intrarea în şcoală?)  

 diagnoză (descrierea stării de fapt şi identificarea 

aspectelor care perturbă dezvoltarea copilului). 

Evaluarea, ca parte integrantă a procesului de învăţământ, generează informaţii care au o funcţie 

autoreglatoare pentru creşterea eficienţei instruirii. 
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Tipuri de evaluare: 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, evaluarea este: 

Evaluare iniţială – are scopul fundamental de a diagnostica nivelul de pregătire a celor care învaţă, 

aflaţi la începutul unui nou ciclu de învăţare. 

Evaluare formativă (continuă, curentă, de progres) – are scopul de a asigura o verificare 

permanentă, pe tot parcursul actului didactic, având efect ameliorativ  

Evaluare sumativă  (finală) – are scopul de a măsura rezultatele obţinute la sfârşit de capitol, 

semestru, an  şcolar. 

Metodele de evaluare: 

a) Metodele  tradiţionale 

       Probe:     

 orale 
 scrise 
 practice. 

 

  b) Metode complementare: 

 observarea sistematică a elevilor 

 investigaţia 

 proiectul 

 portofoliul 

 temele  

 

Ordinul 3382 /24.02.2017  privind structura anului școlar 2017 – 2018 

 

 Semestrul I: 11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018 şi 

 Semestrul al II-lea: 12 februarie 2018 - 15 iunie 2018. 

 

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: 

  vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018, 

  vacanţă intersemestrială: 3 - 11 februarie 2018, 

 vacanţa de primăvară: 31 martie - 10 aprilie 2018 şi 

  vacanţa de vară: 16 iunie - 9 septembrie 2018. 

 

Ordinul 5034/ 29.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului Național „Școala Altfel” 

“Școala altfel” se va desfășura în perioada: 

2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul 

anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planificări 

ce rămâne la decizia şcolilor. 

 

 Se  acordă o atenție deosebită activităților propuse, tipul acestora să fie în legătură cu 

conținuturile transmise și cu aspirațiile copiilor; 
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 Activitățile propuse se vor desfășura în  fiecare zi, în perioada programului școlar, la 

unitățile de învățământ sau în afara acestora; 

 În cazul deplasărilor, se va avea în vedere prelucrarea normelor de circulație rutieră și 

de conduită, semnatura părinților privind acordul acestora. Se va încheia proces-verbal. 

Deplasarea trebuie să aibă un pronunțat caracter educativ; 

 Se acordă o atenție deosebită  privind managementul acestui tip de activitate. A se evita 

complicitatea! 

 Se recomandă realizarea feedback-ului activităților desfășurate.  

 

 Ordinul 4787/ 30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a 

evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 

2017 – 2018 

 

 A nu se suprapune “Școala altfel” cu perioada evaluărilor 

naționale: 

 EN II 

 7 mai 2018 : lb. română / lb. maternă – scris 

 8 mai 2018: lb. română/ lb. maternă – citit 

 9 mai 2018: matematică 

 10 mai 2018: lb. română pentru minorități : scris- citit 

 EN IV 

 15 mai 2018: lb. română 

 16 mai 2018: matematică 

 17 mai 2018: lb. maternă 

 Ordinul 4742/ 2016 pentru aprobarea Statutului elevului  
 

 Ordinul nr. 5079/2016 privind Regulamentul- cadru de organizare și 

funcționare a unităților de  învățământ preuniversitar  

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea 

și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind 

aprobarea ROFUIP 

 Ordinul nr. 3.371 din 12 martie 2013 privind aprobarea planurilor-cadru de 

învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea 

planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar 

Promovează bucuria unui timp de calitate! 

 Învață părinții să își cunoască copilul și să facă parte din viața acestuia!    5 minute pe zi 

acordate copilului lor pot face diferența mai târziu ! 

 Permite părintelui să fie alături de copilul său în anumite momente ale programului școlar, 

atunci când unul sau celălalt simte nevoia ! Gândește că tu vei fi eroul preferat după aceea ! 
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 Oferă părinților un model în modul de relaționare cu copilul, în modul de organizare a timpului 

și a spațiului pentru copil, în beneficiul dezvoltării potențialului propriu al acestuia! 

 Organizează evenimente/momente în care părinții și copiii pot petrece un timp de calitate 

împreună ! Eu m-aș gândi la altceva decât o serbare ... 

 Sprijină dezvoltarea de rețele/asociații parentale, care să conducă la îmbunătățirea calității 

vieții copilului și a familiei ! E atât de bine să știi că și alții au trecut prin ceea ce treci tu sau că 

se confruntă cu aceleași probleme  ca și tine ... 
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