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An școlar 2022-2023
3. Cadrul normativ privind organizarea procesului de
învățământ în anul școlar 2022– 2023 – noutăți, puncte
critice, măsuri și acțiuni generate de acesta:
3.1. Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023
3.2. Curriculum național: planurile-cadru, programele și manualele școlare în vigoare.
3.3. Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenului
național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a
admiterii în învățământul liceal și profesional, graficul examenelor de certificare a
calificărilor profesionale, în anul școlar 2022-2023.

3.4. Alte regulamente, metodologii specifice etc.

Repere metodologice
pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a și clasa a X-a
la disciplina chimie,
în anul școlar 2022-2023

Pot fi accesate la adresele:
https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_sco
lar_2021_2022
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%20
22-23/REPERE_METODOLOGICE_CHIMIE_2022_2023.pdf

Ce anume a generat elaborarea lor?

Nevoia de a oferi un material de sprijin în vederea desfășurării
activității didactice, prin raportare la elementele de continuitate și de
discontinuitate existente între programele de gimnaziu parcurse de elevi
și programele de clasa a IX-a și a X-a.

Care este scopul lor?
Au ca scop sprijinirea profesorilor care predau disciplina chimie în aplicarea, la
nivelul anului școlar 2022-2023, a programelor școlare de clasa a IX-a respectiv a Xa revizuită în anul 2009, la generațiile de elevi care a studiat după programe școlare
noi, începând cu anul școlar 2012-2013,.

Reperele metodologice:

•

reprezintă materiale de sprijin având titlu de recomandare, fără a reprezenta o
abordare exhaustivă sau prescriptivă/obligatorie. Fiecare profesor va reflecta asupra
propriului demers, în vederea stabilirii acțiunilor necesare pentru planificarea,
proiectarea și desfășurarea procesului didactic în anul școlar 2022-2023

•

prezintă un model test de evaluare inițială însoțit de activități de învățare remediale

•

prezintă exemple de activități de învățare pentru fiecare competență specifică din
programa școlară pentru clasa a IX-a

•

prezintă proiectarea unor exemple de activități de învățare

Documente şcolare

Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura
anului școlar 2022-2023 poate fi accesat la
adresa:
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99ier
e/Legislatie/2022/OM_%203505_2022_2023.pdf

Planuri-cadru, cursuri de zi,
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
 Planuri - cadru pentru învățământul gimnazial aprobate prin OMENCS nr.
3590/5.04.2016, cu modificările și completările ulterioare (OMEN nr.
4221/1.08.2018 care modifică anexa - opționalul integrat nu mai este
obligatoriu)
 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadruactuale/Gimnaziu/OMENCS%203590_5%20apr%202016_Plancadru%20de%20%C3%AEnvatamant%20pentru%20gimnaziu.pdf

Planuri-cadru, cursuri de zi și seral
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI PROFESIONAL

•Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilorcadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi
vocaţională, cursuri de zi;

•Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilorcadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;

•Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilorcadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa
a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare,
pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XIIa şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi
seral.

OM nr. 4051/2006 pentru aprobarea planurilor cadru pentru învățământul
seral. Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, prevederile
OM nr. 4051/2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru, rămân valabile
pentru clasele a XI-a şi a XII-a, a XIII-a,

Invățământul profesional
OMEN 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de invăţământ pentru
învatamantul profesional de 3 ani,
OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru de inv pentru
invatamantul profesional special.
TOATE PLANURILE–CADRU VALABILE pot fi accesate la adresa:
http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
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Programe şcolare valabile în anul şcolar
2021-2022
Învăţământ gimnazial –
Programele școlare de chimie, cls. a VII-a – a VIII-a aprobate cu OMEN nr. 3393/28.02.2017
Învăţământ liceal –
Programele de chimie pentru liceu aprobate prin O.M. nr. 5099/09.09.2009
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
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
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

TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESATE
LA ADRESA:
http://programe.ise.ro/

Planificarea și proiectarea
didactica
Elaborarea planificării calendaristice
Proiectarea unităţilor de învăţare

Planificarea calendaristică – document proiectiv
Planificarea calendaristică reprezintă un document proiectiv, necesar realizării
activităţilor didactice care permite asocierea, într-un mod personalizat, a elementelor
programei (competenţe specifice şi conţinuturi), în cadrul unităţilor de învăţare.
Acestora le sunt alocate unităţi de timp (număr de ore şi săptămâni) considerate ca
optime de către cadrul didactic, pe parcursul unui an şcolar.
În elaborarea planificării calendaristice programa şcolară reprezintă
documentul de referinţă. După lectura atentă şi integrală a programei şcolare,
elaborarea planificării calendaristice presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. asocierea competenţelor specifice şi a conţinuturilor prezentate în
programa şcolară;
2. stabilirea unităţilor de învăţare;
3.
stabilirea succesiunii parcurgerii unităţilor de învăţare;
4.
stabilirea bugetului de timp necesar pentru fiecare unitate de învăţare.
Planificarea calendaristică anuală nu se realizează pe baza manualelor
şcolare, acestea fiind materiale curriculare adresate elevilor, ci pe baza programei
școlare.

PROIECTAREA UNITĂȚILOR
DE ÎNVĂȚARE

Conținuturi
(detalieri)
[se
menţionează
detalieri de
conținut care
explicitează
anumite
parcursuri]

Competenţe
specifice
[se precizează
numărul criterial
al competenţelor
specifice din
programa
şcolară]

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

[vizate/recomandate de
programa școlară sau
altele adecvate pentru
realizarea competențelor
specifice]

[se precizează resurse de
timp, de loc, material
didactic, forme de
organizare a clasei]

[se menționează metodele,
instrumentele sau
modalitățile de evaluare
utilizate]

Din punct de vedere formal, proiectul unei unități de
învățare poate fi realizat potrivit modelului de mai sus

PLANIFICAREA CALENDARISTICA ANUALA
Unități de învăţare

[se menţionează titluri/teme]

Competenţe
specifice

Conţinuturi

[se precizează
[din conţinuturile
numărul criterial programei şcolare]
al competenţelor
specifice din
programa
şcolară]

Nr. de ore

Săptămâna*

Observaţii

[stabilite de
către cadrul
didactic]

[se precizează
săptămâna sau
săptămânile] *

[se menţionează,
de exemplu,
modificări în urma
realizării
activităţii
didactice la clasă
şi semestrul]

*notaţia se poate realiza prin precizarea explicită a săptămânii/săptămânilor, spre exemplu 11-15.09, sau se poate
nota sub forma generică S1, pentru săptămâna 1 sau perioada S1-S3 pentru săptămânile 1-3

Din punct de vedere formal, planificarea calendaristică anuală
poate fi realizată potrivit modelului de mai sus

.

PREZENTARE GENERALĂ
Manuale şcolare în anul şcolar
2021-2022
anualelor scolare valabile in invatamantul preuniversitar
clasele I-VIII, an scolar 2021-2022
I, an scolar Catalogul manualelor scolare valabile în
învatamantul preuniversitar clasele I-VIII, an scolar 2021-2022
poate fi accesat la adresa:
20https://rocnee.eu/manhttps://rocneeu/manualeauxiliare/ualeaht
tps://ttps://rocnee.eumnualeauxiliare/catalog-manuale.html.
/uxiliare/21-2022
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/
Lista manualelor aprobate prin ordin de ministru:
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/catalog-manuale.html

Accesul la manualele digitale aprobate de ME se
face la adresa:
https://www.manuale.edu.ro/

SUCCES ÎN NOUL
AN ȘCOLAR !

