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CONSFĂTUIRI FIZICĂ

septembrie 2014

ARAD



Prezentare Generală

Cadrul normativ privind 
organizarea procesului de 
învățământ, în anul școlar 2014-
2015
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Prezentare Generală

Structura anului şcolar 2011-
2012, aprobată prin O.MEN nr. 
4292/24.05.2011;

planuri – cadru de învăţământ 
valabile în anul şcolar 2014-2015;

programe şcolare  valabile în anul 
şcolar 2014-2015:

Inspecţia de specialitate
Metode eficiente de predare a 
fizicii
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Prezentare Generală

Aprecieri privind examenul 
naţional de bacalaureat și de 
titularizare 2014 .

Prezentarea noutăţilor privind 
examenele naţionale și admiterea 
2014
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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

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 7



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);8



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/16
313

Inspecţia şcolară generală a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar

Inspecţia de specialitate
Inspecţia tematică
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Diseminarea exemplelor 
de

 bună practica
Programe/proiecte naţionale 
şi internaţionale aflate in 
implementare la nivel 
naţional/regional/judeţean

Diverse
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SUCCES 
ÎN 

NOUL AN ŞCOLAR !
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