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CONSFĂTUIRI
profesori

de
FIZICĂ

12 SEPTEMBRIE 2013
ARAD



Prezentare Generală

Cadrul normativ privind organizarea procesului de 

învățământ, în anul școlar 2013-2014 :

 structura anului şcolar 2013-2014, aprobată

      prin OMECTS nr. 3818/03.06.2013; 

planuri – cadru de învăţământ valabile în anul şcolar 

2013-2014;

 programe şcolare  valabile în anul şcolar 

      2013-2014

 ofertă națională : manuale şcolare.
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Prezentare Generală

 Aprecieri privind examenele naţionale de 
bacalaureat și de titularizare 2013 .

 Prezentarea noutăţilor privind examenele 
naţionale 2014.

 Aprecieri privind olimpiadele şi 
concursurile naţionale și internaționale 
2014. 

 Olimpiadele și concursurile naţionale şi 
internaţionale 2013.

 Inspecţia şcolară şi pregătirea cadrelor 
didactice.
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STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 
2013 -2014

 Structura anului şcolar 2013-2014 a fost aprobată 
prin OMEN nr. 3818/03.06.2013
 Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, 

însumând 176 de zile lucrătoare. 
Excepții:
 pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar 

are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de 
săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării 
examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor 
terminale se încheie în data de 30 mai 2014; 

 pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din 
care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână 
fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile 
claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014; 

 pentru clasele din învățământul profesional cu durata de 2 
ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile –cadru 
de învățământ, în vigoare;

 pentru învățământul postliceal (școala postliceală și scoala 
de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile 
–cadru de învățământ, în vigoare



Semestrul I 
 Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 

decembrie 2013. 
 În perioada 2 -10 noiembrie 2013, clasele din 

învăţământul primar şi grupele din învăţământul 
preşcolar sunt în vacanţă. 

 Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2013 – 
duminică, 5 ianuarie 2014. 

 Cursuri- luni 6 ianuarie 2014 – vineri 31 ianuarie 2014:
 Vacanța intersemestrială –sâmbătă, 1 februarie 2014 – 

duminică, 9 februarie 2014.
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Semestrul al II-lea 
 Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014
 Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 –marți, 22 

aprilie 2014 
 Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014
  Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 

septembrie 2014
 Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014 este dedicată programului 

numit  “Școala altfel: Sa știi mai multe, sa fii mai bun”
 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. 

Ziua de 5 octombrie -Ziua Internațională a Educației și ziua 
de 5 iunie – Ziua Învățătorului vor fi marcate prin activități 
specifice de către unitățile de învățământ și inspectoratele 
școlare.



Planurile –cadru valabile în 
anul şcolar 2012-2013

 Planurile-cadru pentru clasele  I-VIII, aprobate prin OM Nr. 
3638/11.04.2001

 Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII, 
filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi, aprobate 
prin OM Nr. 3410/16.03.2009

 Planurile-cadru pentru învățământul liceal seral, filiera 
teoretică, aprobate prin OM Nr. 4051/24.05.2006

 Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul 
inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi 
învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3411/16.03.2009

 planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, şcoala 
de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, 
filiera tehnologică,

    ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de 
completare; clasele a XI-a / a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul 
superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral,  
aprobate prin OM Nr. 3412/16.03.2009
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Planurile –cadru valabile în 
anul şcolar 2012-2013

 Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a 
liceului, şcoala de arte şi meserii şi anul de 
completare, prevederile ordinului ministrului 
educaţiei nr. 4051/2006 cu privire la aprobarea 
planurilor-cadru, rămân valabile până la finalizarea 
studiilor pentru elevii care în anul şcolar 2009 – 
2010 se aflau în:

  a) clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; 

  b) clasa a XI-a, anul de completare; 

  c) clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, liceu tehnologic, 
ruta directă de calificare profesională;

  d) clasele a XII-a şi a XIII-a liceu tehnologic, ruta 
progresivă de calificare profesională.
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   Predarea Fizicii în:

  învățământul liceal, forma de zi, 
filiera vocațională, profil artistic, 
specializarea coregrafie,  
învățământul liceal, forma seral, 
filiera teoretică și filiera tehnologică, 
se face în conformitate  cu 
precizările din 

              Notificarea  Nr. 39562/ 
11.09.2007                                            
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Program ele  şcolare 

 Invăţămînt primar – 
o Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a III-a, 

aprobată prin O.M. Nr. 5198/01.11.2004;

o Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a IV-a, 
aprobată prin O.M. Nr. 3919/20.04.2005

 Invăţămînt gimnazial –
o Programele şcolare de Fizică, cls. a VI-a  -  a VIII-a, 

aprobate prin O.M. Nr. 5097/09.09.2009. 
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Programe şcolare

 Invăţământ liceal – 
o Programa  de Fizică, cls a IX-a, aprobată prin O.M. Nr. 3458/09.03.2004

o Programa  de Fizică, cls a X-a, aprobată prin O.M. Nr. 4598/31.08.2004

o Programa  de Fizică cls a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobată prin O.M. Nr. 
3252/13.02.2006  şi pentru anul de completare, aprobată cu O.M.Nr. 3872/13.04.2005

o Programa de Fizică, cls a XI-a şi a XII –a F1, F2, aprobată prin O.M. Nr. 3252/13.02.2006

o Programa de Fizică, cls a XI-a şi a XII –a F1, F2, aprobată prin O.M. Nr. 5959/22.12.2006

o Programele  pentru Ştiinţe, cls a XI-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea 
filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, 
filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- 
documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 
3252/13.02.2006

o Programele  pentru Ştiinţe, cls a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea 
filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, 
filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- 
documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 
5959/22.12.2006  

o Programa  Metodica predării Ştiinţelor Naturii, cls a XII-a, filiera vocaţională, profil 
pedagogic, specializarea învăţător-educatoare aprobată prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006)
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PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE 
ŞCOLARE

PLAN U RILE –CAD RU   pot fi 
accesate la adresa: 
http://w w w .edu.ro> O rganism e şi 
instituţii afiliate> Centrul N aţional 
de Evaluare si Exam inare (CN EE)>  
Curriculum  >  Acte norm ative em ise 
de M ECTS

PROGRAMELE ŞCOLARE, în vigoare
 http://programe.ise.ro/
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Cursuri opţionale 

 Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul 
primar şi gimnazial

 Curriculum la decizia şcolii pentru liceu

 Optional Stiinte

 Toate PROGRAMELE ŞCOLARE OPŢIONALE CU 
CARACTER NAŢIONAL pot fi accesate la adresa: 
http://www.edu.ro>Învăţământ preuniversitar > 
Învaţământ primar sau Învaţământ gimnazial sau 
Învaţământ liceal >Programe scolare 
>Curriculum la decizia scolii
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Raport de activitate
pentru anul şcolar 2012-2013
În anul şcolar 2012-2013, printre principalele activităţi derulate la disciplina 
fizică, se pot enumera:

 Verificarea stadiului pregătirilor pentru deschiderea anului şcolar, în luna 
septembrie.

 Participarea la etapele prevăzute în calendarul mişcării personalului didactic.

 Organizarea consfătuirilor cu profesorii de fizică din judeţul Arad, precum şi 
participarea la cercurile pedagogice de la disciplina fizică.

 A fost organizat şi derulat în bune condiţii „Festivalul Ştiinţei şi Tehnicii”, ediţia 
a VI-a, în luna octombrie 2012.

 S-a desfăşurat în bune condiţii Olimpiada de Fizică, etapele locale şi judeţene.

 La etapa Naţională a Olimpiadei de Fizică 2013 a fost obţinută o menţiune de 
către elevul Bâja Alexandru de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, 
pregătit de prof. Arsenov Branco.
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Raport de activitate
pentru anul şcolar 2012-2013
 A fost organizat concursul „Cel mai bun experimentator” la fizică.

 A avut loc Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori, etapa locală şi judeţeană.

 La Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori elevul Pop Iuliu de la Colegiul Naţional “Moise 
Nicoară” a obţinut o menţiune.

 A avut loc Concursul de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum” pentru elevii din mediul rural, 
etapele locale şi judeţene.

 La etapa Naţională a Concursului de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum”, din august 2012, 
a fost obţinută o menţiune, de către eleva Voicu Claudia Denisa de la Şcoala Gimnazială 
Secusigiu, pregătită de prof. Nicoară Ileana.

 La etapa Naţională a Concursului de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum”, din august 2013, 
a fost obţinută o menţiune, de către elevul Crişan Gabriel de la Şcoala Gimnazială „Lazăr 
Tâmpa” Almaş, pregătit de prof. Stein Mariana.
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Raport de activitate
pentru anul şcolar 2012-2013
 A avut loc Concursul „Ştiinţele Pământului”, etapele locale şi judeţene.

 Au fost desfăşurate acţiuni în vederea premierii elevilor arădeni olimpici naţionali, 
precum şi a profesorilor care i-au pregătit.

 Implicare în desfăşurarea Evaluării naţionale la clasele a VIII-a.

 Implicare în desfăşurarea examenelor de Bacalaureat 2013.

 La Examenul de Bacalaureat sesiunea iulie 2013, în judeţul Arad la disciplina fizică s-
au înscris 90 de candidaţi de la profile teoretice şi 118 de la profile tehnologice. 
Dintre aceştia au promovat 88 elevi de la profile teoretice şi 26 de la profile 
tehnologice, înregistrându-se astfel o promovabilitate de 97,77% la profile teoretice 
şi 22,03% la profile tehnice.

 Realizarea şi realizare cursului de formare a profesorilor de fizică „Metode eficiente 
pentru învăţarea fizicii” martie -iunie 2013.
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Raport de activitate
pentru anul şcolar 2012-2013

 Implicarea, în calitate de coordonator la nivel judeţean, 
în organizarea şi desfăşurarea pilotării Evaluări Naţionale 
la clasa a VI-a şi administrării testărilor  TALIS, martie 
2013.

 Am participat la inspecţii frontale conform graficului ISJ 
Arad.

 În urma inspecţiilor desfăşurate la disciplina fizică s-au 
desprins concluziile următoare: profesorii inspectaţi 
posedă bună pregătire metodică şi de specialitate şi sunt 
preocupaţi de realizarea unui învăţământ de calitate, iar 
elevii manifestă interes pentru studiul fizicii şi sunt atraşi 
în mod special de preocuparea profesorilor de la clasă.
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Bilanţul anului 2013
Examene naționale  2013

 Bilanţul examenului de bacalaureat 2013, 
sesiunea iunie-iulie

 Examenul de titularizare  și definitivat 2013

 Examen de bacalaureat 2013 privind:

-   Calendarul de desfășurare a examenului de 
bacalaureat 2014,

- Metodologia de organizare si desfasurare a 
examenului de bacalaureat – 2014,
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Olimpiade și concursuri şcolare naţionale  
care implică Fizica

Aprecieri privind concursurile naţionale desfăşurate în 
anul şcolar 2012-2013

 Concursul Naţional de fizică „Evrika” – Brăila
 Olimpiada Naţională de Fizică
 Olimpiada Naţională de Astronime şi 

Astrofizică
 Sinaia, judeţul Prahova 
 Olimpiada națională de Ştiinţe pentru 

Juniori, Sălaj
 Concursul de matematică „Vrânceanu 

Procopiu” – Bacău 
 Concursul de fizică şi chimie „Impuls 

Perpetuum” – M. Ciuc
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Olim piade și concursuri şcolare 
naţionale  care im plică Fizica

 Olimpiadele și Concursurile naţionale, în anul şcolar 
2013-2014:

 Olimpiada Naţională de Fizică, Cluj , 2014:
 Faza pe şcoală: noiembrie 2013
 Faza locală (comuna, oraş, sector):  decembrie  2013
 Faza judeţeană/municipiului Bucureşti:  xxxx 2014
 Faza naţională: 2014

  Olimpiada Naţională de Astronomie şi Astrofizică 2014
 Olimpiada națională de Ştiinţe pentru Juniori,  

 Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: mai 2014
 Faza naţională: iulie -  august 2014

  Olimpiada naţională Ştiinţele Pământului, :
 Faza judeţeană/municipiului Bucureşti:  martie 2014
 Faza naţională:   aprilie  2014

 Concursul de matematică „Vrânceanu Procopiu” – Bacău
 Concursul de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum”-   
 Concursul Naţional de fizică „Evrika” – 
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Precizări privind transm iterea 
datelor concursurilor naționale

Obligativitatea transmiterii datelor este dată de 
regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
Olimpiadei de Fizică, respectiv A Olimpiadei De 
Astronomie şi Astrofizică.

Tabelul în excel.

Propunere:

- Fiecare elev calificat la etapa naţională va da o 
declaraţie referitoare la profesorul care l-a pregătit 
pentru obţinerea performanţei. În baza declaraţiei 
se va completa în baza de date profesorul 
pregătitor al elevului.
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OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ
DE FIZICĂ 2013 Copenhaga Danemarca
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Medalia IPHO Nume Cls Şcoala

Argint  
Dumitru Sebastian 
Florin

XII
Liceul Internaţional de 
Informatică

Aur  
Frunză Cristian 
Alexandru

X
Liceul Internaţional de 
Informatică

Argint   Ciobanu Tudor XI
Liceul Internaţional de 
Informatică

Argint   Turcu Denis XI
Liceul Internaţional de 
Informatică

Aur  
Andronic Dan 
Cristian

XII
Liceul Internaţional de 
Informatică

Team leader
Conf. 
univ. 
dr.

DAfinei Adrian  
FAcultatea de fizică, 
Universitatea din Bucureşti

Team leader
Prof. 
dr.

Delia Davidescu  
Liceul Internaţional de 
Informatică
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Young International Physicist 
Tournam ent http://iypt.tw /
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IOAA 2013 Grecia
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Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 
2013 Grecia



Olim piada Internațională de 
Astronom ie și Astrofizică
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Olim piada Internațională de 
Astronom ie și Astrofizică
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Pregătirea cadrelor didactice
 Direcţii principale de pregătire:

 Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile – 
cadru şi programele şcolare, în vigoare

 Pregătirea de specialitate şi metodică
 Utilizarea manualelor şcolare şi a ghidurilor 

metodologice pentru disciplinele biologice
 Formarea cadrelor didactice în vederea 

abordării interdisciplinare a lecţiilor de ştiinţe
 Dotarea cabinetelor de fizică şi utilizarea 

softului educațional în predare/ învăţare/ 
evaluare

 Utilizarea laboratorului de fizicâ în predare/ 
învăţare/ evaluare, respectând caracterul 
practic- aplicativ al lecției de fizică.
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Pregătirea cadrelor didactice

Proiectarea didactica:
Elaborarea planificării 
calendaristice (modele de 
planificare calendaristică postate 
pe site-ul MECTS )

Proiectarea unităţiilor de învăţare  

                            +
  Schița lecției, pentru cei aflați în 
primii 2 ani de activitate
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Portofoliul profesorului de 
fizică

 Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);

 Fişa postului;

 Curriculum Vitae;

 Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar);

 Documente de activitate curriculară, extracurriculară și 
extrașcolară (programe şcolare în uz, ghiduri metodologice de 
aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la 
predarea specialităţii; programe ale examenelor naţionale; 
programe şcolare pentru discipline opţionale; lista manualelor 
folosite la clasă, regulament și precizări ale organizării și 
desfășurării concursurilor școlare, rezultate);
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Portofoliul profesorului de 
fizică

 Documente de proiectare didactică: macroproiectare 
(planificarea anuală și semestrială); mezoproiectare 
(proiectarea unităţilor de învățare); microproiectare 
(proiect de lecție); 

 Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de 
performanţă;

 Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în 
învăţare;

 Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative, 
predictive şi altele); rezultatele la examene naţionale; 
rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor 
periodice și finale;
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Portofoliul profesorului de 
fizică

 Cursuri opţionale –  programa, suport de curs, materiale auxiliare;

 Lista mijloacelor didactice din dotare;

 Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale - Bacalaureat;

 Documente privind calitatea de  expert în educație, mentor, 
formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ 
metodist/ membru în consiliu consultativ al I.S.J./I.S.M.B.; 
îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al 
revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii 
ştiinţifice;

 Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie).
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Diagnoza procesului educaţional

Inspecţia unităţilor de învăţământ 
preuniversitar

   NOUL REGULAMENT DE INSPECŢIE A 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Poate fi accesat la adresa:

http://www.edu.ro/index.php/articles/16313

 Inspecţia şcolară generală a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar

 Inspecţia de specialitate
 Inspecţia tematică
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Inspecţia şcolară 
Inspecţia de specialitate

       În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul 
inspecţiei 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 vizate

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

 Gradul de adecvare al strategiei didactice la 
particularităţile claselor de elevi 

 Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare
 Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei 

învăţării
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Priorități ale educației pentru anul 
școlar 
2013-2014 în  învățăm ântul  
preuniversitar

 propuneri de activități de monitorizare și 
consiliere, la nivel județean, în scopul 
îmbunătățirii  calității educației

 măsuri privind asigurarea calității procesului 
instructiv-educativ la nivelul unității de 
învățământ cu accent pe aspectele vizând 
reducerea absenteismului, evaluarea 
continuă a elevilor și planificarea activității 
de predare-învățare-evaluare
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Disem inarea exem plelor de
 bună practica

 Cursul de formare: 
„Metode eficiente pentru 
învăţarea fizicii”.

 Festivalul Ştiinţei, ediţia a 
VII-a, 25 octombrie 2013.
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 Evaluarea Naţională la clasa a VI-a

 Completarea bazei de date a cadrelor 
didactice care predau fizică (profesori, 
responsabili catedre/comisii din şcoli, 
metodişti, responsabili cerc pedagogic).
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SUCCES 

ÎN 

NOUL AN SCOLAR !
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