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Prezentare Prezentare ggeneraleneralăă
Structura anului Structura anului şşcolar 201colar 20144--2201015, 5, aprobatăaprobată

prin OMENprin OMEN nr. 3637nr. 3637//19.06.19.06.20120144

Semestrul I 
� Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 

decembrie 2014 
� În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din 

învăŃământul primar şi grupele din învăŃământul 
preşcolar sunt în vacanŃă. 

� VacanŃa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 
– duminică, 4 ianuarie 2015 

� Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 
ianuarie 2015 

� VacanŃa intersemestrială – sâmbătă, 31 
ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015 
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Semestrul al II-lea

• Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015 
•VacanŃa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 – 
duminică, 19 aprilie 2015 
•Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015 
•VacanŃa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 
septembrie 2015 
Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. 
(2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie 
– Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la 
nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar. 
Art.4 (1) Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților 
extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, 
având un orar specific. 
(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare 
și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susŃin, de regulă, până la data de 19 
decembrie 2014. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susŃin, de regulă, până la 
data de 22 mai 2015. 
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Diagnoza procesului educaŃional

InspecInspecŃŃia unităia unităŃŃilor de ilor de îînvănvăŃŃământ preuniversitarământ preuniversitar

�� NOUL REGULAMENT DE INSPECNOUL REGULAMENT DE INSPECłłIE A UNITĂIE A UNITĂłłILOR DE ILOR DE 
ÎÎNVĂNVĂłłĂMÂNT PREUNIVERSITARĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Poate fi accesat la adresa:Poate fi accesat la adresa:
http://www.edu.ro/index.php/articles/16313http://www.edu.ro/index.php/articles/16313

-- InspecInspecŃŃia ia şşcolară generală a unităcolară generală a unităŃŃilor de ilor de 
îînvănvăŃŃământ preuniversitarământ preuniversitar

-- InspecInspecŃŃia deia de specialitatespecialitate
-- InspecInspecŃŃia tematicia tematicăă
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InspecInspecŃŃia deia de specialitatespecialitate
ÎÎn evaluarea n evaluarea şşi consilierea cadrelor didactice i consilierea cadrelor didactice îîn cadrul n cadrul 

inspecinspecŃŃiei de specialitate se va urmări cu precădereiei de specialitate se va urmări cu precădere::
�� CunoaCunoaşşterea programei terea programei şşcolarecolare
�� Gradul Gradul îîn care demersul didactic este conceput din n care demersul didactic este conceput din 

perspectiva atingerii competenperspectiva atingerii competenŃŃelor specifice incluse elor specifice incluse îîn  n  
cadrul programei cadrul programei şşcolarecolare

�� Asocierea Asocierea îîn cadrul planificării n cadrul planificării şşi proiectării didactice a  i proiectării didactice a  
conconŃŃinuturilor inuturilor îîn funcn funcŃŃie de competenie de competenŃŃele specificeele specifice

�� Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne 
şşi alternarea formelor de activitatei alternarea formelor de activitate

�� Integrarea  elementelor de evaluare  Integrarea  elementelor de evaluare  îîn cadrul strategiilor n cadrul strategiilor 
didactice prin  utilizarea unor forme didactice prin  utilizarea unor forme şşi metode diversificate: i metode diversificate: 
-evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă;
-metode tradiŃionale şi metode alternative şi complementare, 
inclusiv evaluarea digitală

�� Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităGradul de adecvare al strategiei didactice la particularităŃŃile ile 
claselor de elevi claselor de elevi 

�� Realizarea unor conexiuni inter Realizarea unor conexiuni inter şşi transi trans--disciplinaredisciplinare
�� Evaluarea activităEvaluarea activităŃŃii didactice din perspectiva eficienii didactice din perspectiva eficienŃŃei ei 

îînvănvăŃŃăriiării
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PregPregăătirea cadrelor didacticetirea cadrelor didactice

DirecDirecŃŃii principale de pregii principale de pregăătire:tire:
◦◦ CunoaCunoaşşterea documentelor terea documentelor şşcolare:colare:
Planurile Planurile –– cadru cadru şşi programele i programele şşcolare colare îîn vigoare.n vigoare.

Pregătirea de specialitate Pregătirea de specialitate şşi metodicăi metodică..

Utilizarea Utilizarea manualelor manualelor şşcolare,  a ghidurilor colare,  a ghidurilor 
metodologice  metodologice  şşi a ghidurilor de evaluare pentru i a ghidurilor de evaluare pentru 
EducaEducațție Plasticăie Plastică, Educa, Educațție muzicalăie muzicală, Educa, Educațție ie 
artisticăartistică, Educa, Educațție vizualăie vizuală..

Formarea cadrelor didacticeFormarea cadrelor didactice îîn vederea abordării n vederea abordării 
interdisciplinare a lecinterdisciplinare a lecŃŃiilor de Educaiilor de Educațție Plasticăie Plastică, , 
EducaEducațție muzicalăie muzicală, Educa, Educațție artisticăie artistică, Educa, Educațție ie 
vizualăvizuală. . 

Utilizarea  instrumentelor de evaluare.Utilizarea  instrumentelor de evaluare.
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Identificarea nevoilor de Identificarea nevoilor de 
formare a formare a cadrelor cadrelor 

didacticedidactice pentru anul pentru anul 
șșcolar 2014colar 2014--20152015



Portofoliul profesorului de EducaEducațție Plasticăie Plastică, Educa, Educațție muzicalăie muzicală, , 
EducaEducațție artisticăie artistică, Educa, Educațție vizuală precum ie vizuală precum șși de specialitate i de specialitate îîn n 

îînvănvățțământul preuniversitar de arteământul preuniversitar de arte

� Decizia de numire (suplinire, detaşare, titulaizare) (în copie)
� Fişa postului
� Curriculum Vitae
� Încadrare
� Orarul – inclusiv programul suplimentar
� Documente curriculare (programe şcolare în uz, metodologii, regulamente, ghiduri 

metodologice de aplicare a programelor şcolare;  precizări metodologice cu privire la 
predarea specialităŃii; programe şcolare pentru discipline opŃionale noi;  lista manualelor 
folosite la clasă)

� Planificarea calendaristică anuală; proiectarea unităŃilor didactice;
� Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanŃă
� Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăŃi în învăŃare
� Instrumente de lucru şi de evaluare (teste inițiale, sumative, predictive şi altele);  rezultate 

la examene naŃionale; rezultatele evaluărilor periodice
� Cursuri opŃionale – suport de curs, materiale auxiliare
� Lista mijloacelor didactice în dotare
� Documente, unde este cazul, care atestă calitatea de mentor, formator local/ judeŃean/ 

naŃional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ; 
îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacŃie al revistelor de specialitate; 
evaluator manuale; membru în comisii ştiinŃifice

� Calificativul acordat de către C A (copie)
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Discipline artisticeDiscipline artistice
la nivelul la nivelul Programelor Programelor șșcolarecolare, cursuri de zi, cursuri de zi

NoutateNoutate
Anexele 1, 2 Anexele 1, 2 șși 3 la i 3 la ORDINORDINUL UL nr. nr. 44234423 din din 2828 august  august  20120144

privind aprobarea privind aprobarea curriculumului diferencurriculumului diferențțiat pentruiat pentru

1.1. ÎÎnvănvăŃŃământ liceal inferiorământ liceal inferior -- clasa a IXclasa a IX--a a şşi a Xi a X--a a –– Muzică vocală de jazz  Muzică vocală de jazz 
–– muzică u muzică ușșoarăoară

2.2. ÎÎnvănvăŃŃământ liceal superior ământ liceal superior -- clasa a XIclasa a XI--a a şşi a XIIi a XII--a a –– Muzică vocală de  Muzică vocală de 
jazz jazz –– muzică u muzică ușșoarăoară

3.3. ÎÎnvănvăŃŃământ liceal superior ământ liceal superior -- clasa a XIclasa a XI--a a şşi a XIIi a XII--a a –– Istoria jazzuluiIstoria jazzului

Anexa 1 la Anexa 1 la ORDINORDINULUL nr. nr. 44224422 din din 2828 august august 20120144
privind aprobarea privind aprobarea curriculumului diferencurriculumului diferențțiat pentru DEiat pentru DE--A ARHITECTURA. A ARHITECTURA. 

EducaEducațție pentru arhitectură ie pentru arhitectură șși mediu construiti mediu construit

Curriculum la decizia Curriculum la decizia șșcolii pentru clasele a IIIcolii pentru clasele a III--a a sausau a IVa IV--aa
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Discipline artisticeDiscipline artistice
la nivelul Planurilorla nivelul Planurilor--cadru, cursuri de zicadru, cursuri de zi

� Anexele 1 și 2 OMECI nr. 3410/2009 

�� TOATE PLANURILETOATE PLANURILE-- CADRU  VALABILE pot fi accesate CADRU  VALABILE pot fi accesate 
la adresa: la adresa: http://programe.ise.ro/Actuale.aspxhttp://programe.ise.ro/Actuale.aspx

�



�Notificarea nr. 45669/12.10.2009 popoaattee fi fi 
accesataccesataa la adresa: la adresa: 
http://www.edu.rohttp://www.edu.ro>>ÎÎnvnvăățțămâământ nt 
preuniversitar>preuniversitar> ÎÎnvnvăățțăămmâânt liceal>Planuri nt liceal>Planuri 
cadru>Metodologii, repere metodologice, cadru>Metodologii, repere metodologice, 
note, regulamente, instrucnote, regulamente, instrucțțiuni, ghiduri, iuni, ghiduri, 
manuale, criterii, precizmanuale, criterii, precizăăriri
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NOUTANOUTAłłI 201I 20144 -- Curriculum la decizia Curriculum la decizia şşcolii pentrucolii pentru
îînvănvățțământul primarământul primar, oferta na, oferta naŃŃională arteională arte

Anexa 1 la Anexa 1 la ORDINORDINULUL nr. nr. 44224422 din din 2828 august august 20120144
privind aprobarea privind aprobarea curriculumului diferencurriculumului diferențțiat pentru DEiat pentru DE--A A 

ARHITECTURA. EducaARHITECTURA. Educațție pentru arhitectură ie pentru arhitectură șși mediu construiti mediu construit

Curriculum la decizia Curriculum la decizia șșcolii pentru clasele a IIIcolii pentru clasele a III--a a sausau a IVa IV--aa
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Manuale Manuale șșcolarecolare

�� ÎÎn anul n anul şşcolar 201colar 20144--20120155 sunt sunt îîn n vigoare  vigoare  
manualele manualele şşcolare colare aprobate prin ordinul aprobate prin ordinul 
ministrului educaministrului educaŃŃieiiei pentrupentru a fi folosite a fi folosite îîn n 
sistemul nasistemul naŃŃional deional de îînvănvăŃŃământământ..

�� Catalogul manualelor Catalogul manualelor şşcolare valabile colare valabile îîn n 
îînvanvațțământul preuniversitar ământul preuniversitar 20120133--20120144
popoaattee fi accesafi accesatt la adresa:la adresa:

� http://www.edu.ro/index.php/articles/18999
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Planificarea Planificarea șși proiectarea didacticăi proiectarea didactică
��Elaborarea planificării Elaborarea planificării 
calendaristice (modele de calendaristice (modele de 

planificare calendaristică anualăplanificare calendaristică anuală))
��Proiectarea unităProiectarea unităŃŃiilorlor de de îînvănvăŃŃareare

++
SchiSchițța leca lecțției, pentru cei aflaiei, pentru cei aflațți i îîn n 

primii ani de activitateprimii ani de activitate
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Examene naExamene naŃŃionaleionale

Examenul naExamenul naŃŃional de bacalaureat ional de bacalaureat 
20201155

Examenul naExamenul naŃŃional de certificare a ional de certificare a 
competencompetențțelor profesionaleelor profesionale

20152015
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Concursuri Concursuri șșcolare artisticecolare artistice
�� Aprecieri privind concursurile naAprecieri privind concursurile naŃŃionale desfăionale desfăşşurate urate îîn anul n anul şşcolar 2013colar 2013--

20201144

�� Concursurile naConcursurile naŃŃionale ionale îîn anul n anul şşcolar 20colar 201144--2015 la arte:2015 la arte:
�� OlimpiadOlimpiada a NaNaŃŃionalionalăă dede Arte vizuale Arte vizuale, A, Arhitectură rhitectură șși Istoria artelori Istoria artelor::
◦◦ Faza naFaza naŃŃionalionalăă::........ARADARAD.....................aprilie.....................aprilie 2012015 5 ..........................................................................

�� Olimpiada NaOlimpiada Națțională de Arta Actoruluiională de Arta Actorului::
Etapa naEtapa națționalăională.........aprilie 2015.........aprilie 2015..............................................

�� Olimpiada NaOlimpiada Națțională de Coregrafieională de Coregrafie
�� Etapa NaEtapa Națționalăională...........aprilie 2015...........aprilie 2015........................
�� Olimpiada NaOlimpiada Națțională de Interpretare Vocalăională de Interpretare Vocală, I, Instrumentală nstrumentală șși Studii i Studii 

teoretice muzicaleteoretice muzicale
Etapa NaEtapa Națționalăională....IAIAȘȘII.....aprilie 2015.....aprilie 2015......................

�� Olimpiada NaOlimpiada Națțională de Interpretare Instrumentală pentru clasele IIIională de Interpretare Instrumentală pentru clasele III--VIIIVIII
�� Etapa zonalăEtapa zonală......martie 2015....................martie 2015..............
�� Etapa NaEtapa Națționalăională SUCEAVASUCEAVA.......aprilie 2015...................aprilie 2015............
�� Concursul NaConcursul Națțional Coral ional Coral 
�� Etapa ZonalăEtapa Zonală.......martie 2015...................martie 2015............
�� Etapa NaEtapa Națționalăională.. TTÂRÂRGUGU--MUREMUREȘȘ......aprilie 2015.................aprilie 2015...........
�� Alte concursuriAlte concursuri
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Concursuri şi festivaluri ARTE an şcolar 2013 - 2014
*Obligatoriu
JudeŃul *
Denumire concurs/festival *
Majuscule şi diacritice
Concurs/festival *
EdiŃia *
ex: a IV - a
SecŃiunile concursului/festivalului *
Majuscule şi diacritice
Aceasta este o întrebare obligatorie
Organizator concurs/festival *
Majuscule şi diacritice
Locul de desfăşurare *
Majuscule şi diacritice
Perioada de desfăşurare *

Număr participanŃi *
Taxă de participare *
Aprobat în CAEN 2014 *
FinanŃare MEN *
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SUCCES SUCCES ÎÎN N NOUL NOUL 
AN AN ȘȘCOLAR!COLAR!


