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Structura anului școlar 2022-2023
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Anul şcolar 2022-2023 începe la data de 1 septembrie 2022, se încheie

la data de 31 august 2023 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Excepţie:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată

de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se

încheie la data de 9 iunie 2023;

c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor

prevăzute la lit. a), pentru clasele din învăţământul postliceal, cu excepţia calificărilor

din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, şi pentru clasele din învăţământul

profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la

data de 23 iunie 2023;



Anul şcolar 2022-2023 se structurează astfel:
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– M1 – cursuri - de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

– M2 – cursuri - de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

– M3 – cursuri - de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023, la

decizia ISJ Arad;

– M4 – cursuri - de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023,

sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al

municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;

– M5 – cursuri - de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;



Anul şcolar 2022-2023 se structurează astfel:
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– vacanţă - de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

– vacanţă - de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

– vacanţă - o săptămână, la decizia ISJ Arad, 20-26 februarie 2023;

– vacanţă - de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;

– vacanţă - de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.
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În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele

nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de

muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul naţional „Şcoala altfel“ şi Programul „Săptămâna verde“

se desfăşoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile

consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri

(modul de învăţare).

Excepție: la clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, din învăţământul

profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor

„Şcoala altfel“ şi „Săptămâna verde“ se organizează activităţi de instruire

practică.



Bacalaureat 2023:
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 ORDIN privind organizarea și desfășurarea examenului național de

bacalaureat 2023 – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 873/5.IX.2022

 Programa la disciplina Fizică, BAC 2023, este cea prevăzută în

anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea

examenului de bacalaureat naţional – 2013



Documente școlare:
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 PLANURI-CADRU,

 PROGRAME ŞCOLARE DE TRUNCHI COMUN ŞI

PROGRAME ŞCOLARE PT. CURSURI OPŢIONALE OFERTA

NAŢIONALĂ,

 MANUALE ŞCOLARE



Programe şcolare valabile în anul şcolar 2022-2023:
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Învăţământ gimnazial:

Programele școlare de fizică, cls. a VI-a – a VIII-a aprobate cu OMEN nr.

3393/28.02.2017

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/25-Fizica.pdf

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/25-Fizica.pdf


Programe şcolare valabile în anul şcolar 2022-2023:
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Învăţământ liceal: http://programe.ise.ro/

 Programa de FIZICĂ, cls a IX-a, aprobată prin O.M. Nr. 3458/09.03.2004

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

 Programa de FIZICĂ, cls a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobată prin O.M.

Nr. 3252/13.02.2006

 Programa de FIZICĂ, cls a XII-a, aprobată prin O.M. Nr. 5959/22.12.2006

http://programe.ise.ro/


Programe şcolare valabile în anul şcolar 2022-2023:
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Învăţământ liceal: http://programe.ise.ro/

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

http://programe.ise.ro/


Programe şcolare valabile în anul şcolar 2022-2023:
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Învăţământ liceal: http://programe.ise.ro/

 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)

http://programe.ise.ro/


Programe şcolare valabile în anul şcolar 2022-2023:
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Învăţământ profesional:

http://programe.ise.ro/

 Programa pentru FIZICĂ clasa a IX-a, aprobată prin Ordinul nr.

3458/09.03.2004

 Programa pentru FIZICĂ clasa a X-a, aprobată prin Ordinul nr.

4598/31.08.2004

http://programe.ise.ro/


MANUALE ŞCOLARE VALABILE  ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023:
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CATALOGUL MANUALELOR ŞCOLARE VALABILE ÎN

ÎNVAȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2021-2022 POATE FI ACCESAT LA

ADRESA:

https://edu.ro/manuale-scolare

https://edu.ro/manuale-scolare


REPERE METODOLOGICE PENTRU APLICAREA 

CURRICULUMULUI LA CLASA A X-A 

An școlar 2022 - 2023

Disciplina FIZICĂ
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https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2022_2023

https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2022_2023
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Structura unei unități de învățare:
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Proiectul unei unități de învățare. Exemplificare:
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Evaluarea competenţelor:
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În procesul de învăţământ evaluarea se raportează, aşa cum este

firesc, la competenţele generale şi competenţele specifice ale programei

şcolare pe care trebuie să le obţină elevii.

Evaluarea din perspectiva programelor şcolare:

 Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului didactic,

conceput ca proces de predare-învăţare-evaluare.

 Rezultatele concrete ale învăţării se exprimă prin cunoştinţe specifice

dobândite şi deprinderi/abilităţi exersate în cadrul activităţii de învăţare.



Relatia curricullum-evaluare:
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Proiectarea testelor :
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 Determinarea tipului de test (evaluare iniţială/predictivă, evaluarea

continuă/formativă, evaluarea finală/sumativă)

 Proiectarea matricei de specificaţii

 Stabilirea competenţelor de evaluat

 Stabilirea nivelului de dificultate al itemilor

 Construirea itemilor

 Elaborarea schemei de notare



Matricea de specificaţii:
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Matricea de specificaţii indică ceea ce urmează a fi testat - competenţele

specifice prin raportare la conţinuturile învăţării.

O matrice de specificaţii detaliată trebuie să precizeze competenţele specifice

formate prin procesul didactic pentru fiecare unitate tematică parcursă într-o

anumită perioadă de timp.

„Matricea de specificaţii constă într-un tabel cu două intrări care serveşte la

proiectarea şi organizarea itemilor dintr-un test docimologic, în care sunt

precizate, pe de o parte, competenţele de evaluat corelate cu nivelurile

taxonomice la care se plasează acestea şi, pe de altă parte, conţinuturile care vor

fi vizate”, (Mason şi Bramble, 1997; Schreerens, Glas şi Thomas, 2003; Gall, Gall şi Borg, 2007).
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Pe liniile matricei sunt precizate conţinuturile abordate (asociate

competenţelor specifice), iar coloanele conţin competenţele specifice corespunzătoare



Evaluarea competenţelor:
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Evaluarea competenţelor formate la elevi prin activitatea

didactică la disciplina fizică presupune stabilirea competenţelor de evaluat,

care se realizează printr-un proces de operaţionalizare a competenţelor din

programa şcolară.

Taxonomia reprezintă cadrul ce stă la baza construirii

competenţelor de evaluat.

Competenţele de evaluat au un grad de specificitate care permite

o evaluare educaţională validă şi fidelă, deoarece acest lucru se realizează

pe baza aprecierii, cu ajutorul unui instrument de evaluare, a

comportamentului elevilor.
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Elaborarea unei competenţe de evaluat trebuie să urmărească

toate etapele următoare:

 să specifice comportamentul vizat pe care elevul trebuie să-l

demonstreze;

 să identifice cu claritate condiţiile importante în care comportamentul se

poate produce sau poate deveni vizibil, măsurabil;

 să precizeze un nivel al performanţei acceptabile, prin enunţarea unui

criteriu de reuşită direct măsurabil.
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Succes în
noul an școlar!
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