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Nr. 6793 / 16.09.2015 

 

CĂTRE 

 

DIRECŢIUNEA ŞCOLILOR GIMNAZIALE 

ŞI  LICEALE  

 

 

          -În atenţia tuturor cadrelor didactice care predau GEOGRAFIA- 

 

 PREDAREA DISCIPLINEI GEOGRAFIE 

-anul şcolar 2015-2016- 

 

 

I. STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 

PLANURI CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT. PROGRAME ŞCOLARE, MANUALE 

 

            1. Structura anului școlar 2015-2016este reglementat prin Ordinul  MECȘ nr. 

5079/31.08.2015, privind structura anului școlar 2015-2016: 

 

Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 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 

03 iunie 2016;  
-  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 17 iunie 2016;  

-  pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor 

terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în 

vigoare;  

- pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin 

planurile-cadru de învăţământ în vigoare; 

- pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera 

tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 180 de zile;  

- stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, 

filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de 

unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform 

structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;  

- pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor 

este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.  
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Semestrul I: 

 

 

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015  

În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din 

învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.  

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016 

Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016  

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016 

 

Semestrul II: 

 

Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016      

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2015 – marți, 3 mai 2016 

Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016  

Vacanţa de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016  

 

Săptămâna Școala altfel: 18-22 aprilie 2016 

 

 

   

 2. Cunoaşterea şi respectarea planurilor de învăţământ 

-cl.V-VII -1-2 ore,  

-cl.VIII -2 ore  

  -cl.IX-X- -ciclu liceal inferior -1 oră  

  -cl.XI-XII -ciclu liceal superior-1 oră la toate profilurile,  

     2 ore la specializare ştiinţe sociale 

                          Învățământ profesional ( plan cadru OMEN 3152/2014) 

                          Învățământ profesional special( plan cadru OMEN 3218/2014) 

                          - cl.IX             -2 ore(numai la înv. profesional) 

                                                  -1 ore(învățământ profesional special) 

 

 3. Cunoaşterea programelor şcolare şi aplicarea lor-atenţie programa   

este baza, manualul este auxiliar-există programe şcolare şi programe  

de examen 

 -programe  pentru clasele V-VIII aprobate cu OMEC 

nr.5097 din 09 septembrie 2009-pe site-ul IŞJ-inspector geografie 

   -programe pentru clasele liceale:  
-clasa a IX-a -3458/09.03.2004 

-clasa a X-a -4598/31.08.2004 

-clasa a XI-a -3252/13.02.2006 

-clasa a XII și XIII -5959/22.12.2006 

                                        programe pentru clasele din înv professional 

                                                            -clasa IX        semI    -3458/09.03.2004 

                                                                                  semII.   -4598/31.08.2004            

 

  4 .Existenţa şi folosirea manualelor 
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În anul şcolar 2015-2016 rămân în vigoare  manualele şcolare utilizate în anul şcolar 2014-

2015, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei pentru a fi folosite în sistemul naţional de 

învăţământ. 

Catalogul manualelor şcolare valabile în învățământul preuniversitar 2015- 2016 va putea fi 

accesat la adresa: 

 http://www.edu.ro/index.php/articles/23366 

 

II. DOCUMENTE DE PROIECTARE A ACTIVITĂŢII 

 

●Elaborarea planificării calendaristice (modele de planificare calendaristică anuală); 

● Proiectarea unităţiilor de învăţare (model); 

● Proiect de lectie (model); 

● Schița lecției, pentru cei aflați în primii 3 ani de activitate. 

 

1. Proiectarea anuală (macroproiectarea) 

 

Unitate 

de 

învăţare 

Competenţe 

specifice 
atât la clasele 

V-VIII, cât şi 

la cl.IX-XII 

Conţinuturi Resurse de 

timp 

(nr.ore) 

Săptămâna Observații/

Evaluare 

      

 

2. Proiectarea pe unităţi de învăţare 

 

Detalieri de 

conţinut 

Competenţe 

specifice 

V-VIII 

IX-XII 

Activităţi de 

învăţare 

Resurse de 

-timp 

-materiale 

Data Evaluare 

      

 

-Planificări calendaristice și pe unități de învățare, pentru toate cadrele didactice (pe site-ul 

https://isj.educv.ro la secțiunea Inspector de geografie ) 

 -acestea trebuie totuşi personalizate şi concretizate 

 -Documentele de proiectare se elaborează în limba română 

 

3. Proiectul lecţiei (detailat pentru debutanţi şi necalificaţi) Model Eliza Dulamă, de 

asemenea “Proiectarea didactică centrată pe competenţe”, de pe site-ul IŞJ 

  -Clasa 

-Subiectul lecţiei 

  -Categoria de lecţie (tipul)-mixtă, comunicare de cunoştinţe, evaluare 

-Competenţe specifice 

  -Resurse materiale (hărţi, planşe, roci,desene,albume,film, CD,etc.) 

  -Resurse procedurale (strategii didactice)-conversaţie, explicaţie, 

    demonstraţie,  problematizare, etc –nu expunere, dictare 

   -Forme de organizare a activităţii (frontală, pe grupe,etc.) 

   -Evaluare (individuală, test, etc.) 

   -Activităţi de învăţare 

http://www.edu.ro/index.php/articles/23366
https://isj.educv.ro/
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                    4. Schița lecției, pentru cei aflați în primii 3 ani de activitate. 

 

 

    III. EVALUAREA 

 

 1. Evaluări iniţiale  

-la clase de început de ciclu (cl.V, IX) 

-pot fi folosite modelele din anul şcolar 2014-2015, inclusiv cele elaborate de CNEE 

   adaptate în funcţie de condiţiile locale 

 2. Verificări periodice, pe parcursul anului şcolar 

  -orale şi scrise (inclusiv tezele semestriale) 

3. Testări finale-în ultimele săptămâni ale semestrului II, la clasele unde s-au aplicat testele   

iniţiale-se va efectua o situaţie comparativă 

4. Evaluări pentru Examenul naţional de Bacalaureat şi teze semestriale 

Atenţie la Bacalaureat-recapitulare, paralel cu predare-vor fi organizate simulări 

 

 

 

  

    IV. INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

 

1. Tipuri de inspecţii 

  a. Inspecţii de perfecţionare-la cadre didactice înscrise pentru susţinerea  

  examenelor de definitivat, gradele didactice II şi I 

  b. Inspecţii generale-la unităţi cuprinse în graficul de monitorizare al IŞJ 

  c. Inspecţii organizate de MECS -pe aria curriculară “Om şi societate” 

       -inspecţie generală 

  d. Inspecţii de specialitate-mai ales la cadre didactice debutante  

 

Inspecții de specialitate organizate de MECS  în anul școlar 2014-2015: 

Aria curriculară „Om și Societate”: 

  - Județul Neamț:  s-au realizat inspecții la 8 cadre didactice din județul Neamț( 

ciclul gimnazial/liceal(diferite filiere), mediul rural/urban ) 

   

Câteva recomandări ale inspectorului general de la MECS: 

- documente de proiectare  și de evaluare, personalizate , adaptate la cerințele locale și la 

nivelul de cunoștințe ale elevilor 

- interdisciplinaritatea 

- utilizarea bazei materiale didactice, resurselor educaționale existente (inclusiv cele 

digitale) la maximum 

- încurajarea elevilor ptr. diferite activități 

- să insistăm pe înțelegerea fenomenelor și proceselor geografice, în locul memorării 

mecanice a informațiilor 

 

2. Aspecte următite la inspecţii 

 

  a. Respectarea programei, a ordinii capitolelor din programă  

b. Desfăşurarea orelor – documentele de planificare 
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c. Respectarea principiilor didactice (folosire de metode active, folosirea 

materialelor intuitive, accesibilitate, legarea teoriei de practică, esenţializarea 

conţinuturilor, sistematizarea conţinuturilor, interdisciplinaritate) 

d. Secvenţele terminale ale lecţiei (notare,fixare, test, temă pentru acasă) 

  e. Parcurgerea ritmică a materiei-concordanţa dintre proiectarea 

   unităţii de învăţare-condica de prezenţă-caietele elevilor 

  f. Notarea ritmică 

g. Baza materială a şcolii (hărţi, programe, ghiduri, materiale confecţionate de 

profesori, video, CD-uri,etc.)-păstrarea bazei materiale 

h. Folosirea mijloacelor moderne-AEL, retroproiector 

i. Cunoaşterea regulamentelor şi programelor de examene.Pregătirea elevilor 

pentru teză la clasa a VIII-a, examenul de bacalaureat-cl.XII 

j. Evaluarea elevilor 

k. Caracterul practic-organizare de aplicaţii practice la diferite capitole,  

drumeţii, excursii 

   l. Caietele elevilor 

   m. Activitatea metodică în cadrul catedrelor 

    -planificare-corelat cu planul managerial al unităţii şcolare 

    -grafic de desfăşurare a activităţilor 

    -tabel nominal-modul de incadrare, vechime, grad didactic, etc. 

    -procese verbale 

    -evidenţa interasistenţe 

    -evidenţa elevilor cu performanţă 

    -lista şi programe ale disciplinelor opţionale 

    -date statistice-examene, teste, etc. 

    -rapoarte 

m. Predarea opţionalelor (dacă este cazul) 

n. Folosirea terminologiei (proiectare, plan de lecţie, resurse de timp, etc.) 

o. Organizarea săptămânii “Şcoala altfel”-6-10 aprilie 2015 

 

 

 

 

 

 

V. PORTOFOLIUL CADRULUI DIDACTIC 

 

  1. Documente personale 

-decizia de numire 

  -fişa postului 

  -fişa de autoevaluare 

  -calificative pe ultimii 3 ani 

  -CV-model european-reactualizat anual 

  -incadrare (clase, orar) 

-certificate (adeverinţe) de la perfecţionări –grade didactice, cursuri acreditate şi 

neacreditate(copie xerox) 

-orar săptămânal 
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2. Proiectare 

  -planificări anuale 

  -proiectarea unităţilor de învăţare 

  -programe şcolare pentru opţionale noi (dacă ete cazul) 

  -proiectarea pregătirii elevilor capabili de performanţă 

  -proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare 

 

 3. Evidenţă 

-rezultate ale elevilor la evaluări (testări iniţiale, finale, periodice)-comparaţii  

  -rezultate la examenul de Bacalaureat-ultimii 2-3 ani-comparaţii 

  -rezultate la teze semestriale-ultimii 2-3 ani-comparaţii 

-evidenţa elevilor cu performanţă-pe ani, tipuri de concursuri 

-graficul de desfăşurare a tezelor semestriale; 

- Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea   

programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare; 

- evidenta elevilor capabili de performanta ; 

-Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ; 

- Orarul săptămânal si al pregatirilor suplimentare; 

-Subiecte la teze semestriale (unde este cazul); 

- Fişa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual 

    

 4. Instrumente de evaluare şi notare 

  -teste 

                        -chestionare; 

                        -tipuri diferite de itemi de  evaluare; 

-la aceste materiale se păstrează în dosare doar câte un formular, nu şi 

teste ale elevilor 

 

 5. Resurse materiale 

-lista mijloacelor didactice-hărţi, globuri, planşe 

-lista cărţilor, albumelor,etc. 

-lista CD-uri, DVD-uri, casete video, folii retroproiector, etc. 

-sponsorizări 

 

6. Documente curriculare 

-programe şcolare 

-ghiduri metodologice şi de evaluare 

-precizări metodologice 

-programe de examene naţionale (Bacalaureat, definitivat, concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice) 

-subiecte de la aceste exame (pentru ultimii 1-2 ani) 

 

7. Activităţi extracurriculare 

-cerc (planificări, tabele nominale, documente, albume, etc.) 

 -drumeţii, excursii (planificări, tabele nominale, documente, albume, etc.) 

 -simpozioane, sesiune de comunicări ştiinţiifice 
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VI. RESURSE UMANE 

 

-tabelul comparativ pe ultimii 5 ani se află în Raportul inspectorului şcolar, pe 

site-ul IŞJ, biblioteca inspector de geografie 

 -pentru anul şcolar 2015-2016 este în curs de finalizare încadrarea pe posturi 

 

 

 

 

 

 

VII. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

1. Cercurile pedagogice 

-conform programării IŞJ 

Data Zona Loc de desf. 

10 noiembrie  Covasna  

 

11 noiembrie  Sf.Gheorghe  

 

12 noiembrie  Baraolt  

 

17 noiembrie Întorsura Buzăului  

 

19 noiembrie Tg.Secuiesc  

 

 

-se desfăşoară semestrial, pe zone 

-locul de desfăşurare a cercurilor pedagogice, în ultimii 6 ani se află pe site-ul 

IŞJ, inspector de geografie 
 

 2. Grade didactice 

-tabelul comparativ pe ultimii 8 ani, privind înscrierea la susţinerea gradelor 

didactice se află în Raportul inspectorului şcolar, pe site-ul IŞJ, biblioteca inspector 

de geografie 

 

Rezultate Definitivat 2014: 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

Centru 

financiar/unit. 

de înv. 

Spec. disc. 

de examen 

Rezultat Observații 

1. Gere Mózes 

József 

Herculian Geografie Retras  

2. Németh Judit Belin Geografie Neprezentat Proces din 

cauza 

diplomei 
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Rezultate Grad Didactic II 2014 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

Centru 

financiar/u

nit. de înv. 

Spec. 

disc. de 

examen 

Centru 

de perf. 

Rezultat Observații 

1. Szalkai Judit Bodoc Geografie Cluj Admis  

 

Rezultate Grad Didactic I 2013-2015 

 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

Centru 

financiar/u

nit. de înv. 

Spec. 

disc. de 

examen 

Centru 

de perf. 

Rezultat Observații 

1. Pavel 

George 

Nicolae 

Russu- Sita 

Buzaului 

Geografie București Admis  

 

 Grad didactic II pentru anul școlar 2015-2016 

 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

Centru 

financiar/uni

t. de înv. 

Spec. 

disc. de 

examen 

Centru 

de perf. 

Insp. 

spec. 

Proba 

scrisă 

1. Derzsi 

Kázmer 

Baróti Szabó 

Dávid 

Geografie Cluj Sem II(18 

ianuarie- 

13 mai 

2016) 

Cluj- ult. 

săpt.din 

august 

2016  

 

Grad didactic I pentru anul școlar 2015-2016 

 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

Centru 

financiar/unit. 

de înv. 

Spec. 

disc. de 

examen 

Centru 

de perf. 

Inspecția  

spec. și 

susținerea 

lucrării   

1. Cristian Claudiu 

Ştefan 

Baroti Sz.David Geografie Cluj 01 octombrie 

2015-  

03 iunie 2016) 2. Fejér Ibolya Moacșa Geografie Cluj 

3. Finna István Gábor Áron Geografie Cluj 

4. Incze Ágnes Aita Mare Geografie Cluj 

5. Orbán Attila Turia Geografie Cluj 

 

-pentru înscriere la definitivat ți grade didactice: în toamna anului  2015 veţi 

urmări site-ul IŞJ, inspector cu perfecţionarea  

-lucrări de grad didactic I, pentru perioada 1968-2015, pe site-ul IŞJ, inspector de 

geografie 
 

 3. Perfecţionare prin cursuri acreditate (perioada 2004-2015) 

-un număr mare de cadre didactice au terminat asemenea cursuri,. Puteţi urmări pe site-

ul IŞJ, inspector de geografie, evidenţa participării la cursuri a cadrelor de 

specialitate. 
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VIII. EXAMENE NAŢIONALE ŞI TEZA SEMESTRIALĂ LA CLASA A VIII-A 

A. Rezultate 

1. Examenul de Bacalaureat a fost pregătit din timp, pe tot parcursul anului şcolar, geografia fiind prezentă, în proba E (d). 

Participarea şi rezultatele elevilor la Examenul de Bacalaureat, o statistică complexă pentru ultimii 4 ani, precum situaţia pe licee, se 

află  pe site-ul IŞJ-biblioteca inspector de geografie. 

 Promovabilitate  iunie-iulie -92,7%-CV  

 
              TABEL COMPARATIV 

PARTICIPARE LA BACALAUREAT-DISCIPLINA GEOGRAFIE 

 

 

proba 2010 iun-iul 2011 iun-iul 2012 iun-iul 

Total 

cand. 

Prez. 

Geo. 

% 

din 

total 

Promo 

vaţi 

% 

prom. 

geo. 

Total 

cand. 

Prez. 

Geo. 

% 

din 

total 

Promo 

vaţi 

% 

prom. 

geo. 

Total 

cand. 

Prez. 

Geo. 

% 

din 

total 

Promo 

vaţi 

% prom. 

geo. 

 2021 844 41,7 842 99,7 2015 837 42,1 797 95,2 1997 867 43,4 764 88,1 

E-d  844     837     867    

 

 

proba 2013 iun-iul 2014 iun-iul 2015 iun-iul 

Total 

cand. 

Prez. 

Geo. 

% 

din 

total 

Promo 

vaţi 

% 

prom. 

geo. 

Total 

cand. 

Prez. 

Geo. 

% 

din 

total 

Promo 

vaţi 

% 

prom. 

geo. 

Total 

cand. 

Prez. 

Geo. 

% 

din 

total 

Prom. 

geo 

% prom. 

geo. 

 1686 721 42,7 654 90,7  1523 684 44,9 613 89,6 1605 727 45,2 674 92,7% 

E-d  721     684     727    
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TABEL COMPARATIV -ISTORIE-GEOGRAFIE-SESIUNEA IUNIE-IULIE 

 

 

2010 2011 2012 

Proba E (c) Proba E (d) Total Proba E (c) Proba E (d) Total Proba E (c) Proba E (d) Total 

I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. 

507 - - 844 507 844 440 - - 837 440 837 487   867 487 867 

 

 

2013 2014 2015 

Proba E (c) Proba E (d) Total Proba E (c) Proba E (d) Total Proba E (c) Proba E (d) Total 

I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. I. G. 

436   721 436 721 513   684 513 684 546   727 546 727 

  

        

REZULTATE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2015 

 

 Nr.elevi  

înscrişi 

Nr.elevi  

prezenţi 

Nr.elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovare 

Nr.elevi 

respinşi 

Nr.elevi 

neprezentaţi 

TOTAL 750 727 674 92,7% 53 23 

 

 

 Înscrişi Prezenţi Neprezentaţi Note  

sub 5 

5, 00- 

5, 99 

6, 00- 

6, 99 

7, 00- 

7, 99 

8, 00 

8, 99 

9, 00- 

9, 99 

10,00 Promov. 

 750 727 23 53 123 154 196 144 54 3 674 

% 100% 96,9% 3,06% 7,29% 16,91% 21,18% 26,9% 19,8% 7,42% 0,41% 92,7 % 
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O situaţie comparată cu celelalte discipline, la proba E(d), arată astfel: 

 

Disciplină Nr.elevi-2010 Nr.elevi-2011 Nr.elevi-2012 Nr.elevi-2013 Nr.elevi-2014 Nr.elevi-2015 

Geografie 844-41,7 % 837-41,5 % 867-43,4 % 721-42,7 % 715-44,9 % 750-46,7% 

Biologie 604 678 660 547 521 532-33,14% 

Chimie 223 244 195 191 110 84-5,23% 

Economie 20 3 5 11 4 1 

Filosofie 34 15 15 11 35 19 

Fizica 191 173 172 123 81 44 

Informatică 65 39 41 36 35 58 

Logică 1 - - 5 6 14 

Psihologie 25 10 5 4 16 15 

Sociologie 2 4 9 - - 4 

TOTAL 2021 2015 1997 1686 1523 1605 

 

 Din situaţia de mai sus reiese că în topul preferinţelor geografia se situează pe locul 1 
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PREZENŢĂ, REZULTATE - SESIUNEA IUNIE-IULIE 2015 LA GEOGRAFIE 

PE LICEE 

 

Nr.crt. Liceu Nr.total 

elevi 

înscrişi 

Nr.elevi 

înscrişi la 

geografie 

% faţă 

de total 

Nr.elevi 

respinşi 

Nr.elevi 

neprezentaţi 

Promovaţi 

Nr.elevi % 

1. CN  Mihai Viteazul 130 65 50 - 2 63 96,9 

2. Lic. Teoretic Szekely Miko 123 27 21,95 - - 27 100,0 

3. Lic.Teol.Reformat Sf.Gh. 60 36 60 - - 36 100,0 

4. Lic. Teoretic Mikes Kelemen 119 44 36,9 1  43 97,7 

5.  Lic.de Arte Plugor Sandor 57 55 96,49 - 1 54 98,1 

6. Lic.Tehnologic Berde Aron 73 73 100 6 2 65 89,04 

7. Lic.Tehnologic Const.Brâncuşi 45 45 100 13 1 31 68,88 

8. Lic.Tehnologic Puskas Tivadar 44 - - - - - - 

9. Lic.Tehnologic Kos Karoly 21 18 85,71 6 2 10 55,55 

10. Lic.Teoretic Nagy Mozes 149 71 47,65 9 2 61 85,91 

11. Lic. Pedagogic Bod Peter 98 66 67,34 - - 66 100,0 

12. Lic.Teol.Reformat Tg.Sec. 63 30 47,61 1 - 29 96,66 

13. Lic.Tehnologic Apor Peter 80 42 52,50 13 9 20 47,61 

14. Lic.Tehnologic Gabor Aron 77 - - - - - - 

15. Lic. Korosi Csoma Sandor 95 42 44,21 1 1 40 95,23 

16. Lic.Teoretic Mircea Eliade 136 81 59,5 3 3 75 92,59 

17. Lic. Tehnologic N.Bălcescu 38 - - - - - - 

18. Lic.Tehnologic Baroti Sz.David 112 55 49,1 - - 55 100,0 
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2. Situația la definitivat, sesiunea 2015 : 2 cadre s-au înscris la examen ( 1 neprezentat, 1 

retras)  

 

3. La examenul de titularizare s-au prezentat 11 cadre didactice, din care 5 candidați 

au obţinut notă peste 7,00  

- s-au titularizat 2 candidați: 1. Incze Ágnes: Aita Mare( Geografie – Istorie) 

                                                          2. Csutak Mária : Brăduți struct:Doboșeni(Geografie) 

 

 

 

  4. Teza la clasa a VIII-a a fost la alegere cu istoria   

Număr elevi care au susținut teza:1984 

- din care 1265 lucrări la  Geografie(63,7%) și 719 lucrări la Istorie(36,2% 

- La geografie 16,44% dintre lucrări au fost sub nota de 5(cinci) 

 

An 

şcolar 

Nr.elev

i 

înscrişi 

Nr.ele

vi care 

au 

susţinu

t teza 

Istorie Geografie Note sub 5 la 

 geografie 

Note de 10 la 

geografie 

Nr.elevi % Nr.el

evi 

% Nr.no

te 

% Nr.n

ote 

% 

2009-

2010 

2044 1966 352 18,0 1614 82,0  265 16,4 204 12,6  

2010-

2011 

2300 2193 490 22,4 1703 77,6 299 17,5 189 11,0 

2011-

2012 

2067 1993 552 27,7 1441 72,3 226 15,6 208 14,4 

2012-

2013 

Nu a fost centralizată situaţia 

2013-

2014 

1998 1930 784 40,6 1146 59,4 161 14,0 126 10,9 

2014-

2015 

2096 1984 719 36,2 1265 63,7 208 16,4 139 10,9 
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B. Proiectare pentru anul şcolar 2015-2016 

 

 Examenul de Bacalaureat 

-Conform Metodologiei  care a apărut  pe site-ul MEN 

 

Definitivatul şi examenul de titularizare 

-Veţi urmări metodologiile şi programele care vor apărea pe parcursul anului şcolar 

 

IX. ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ 

 

A. Rezultate la fazele naţionale, în 2015 

 

Olimpiada Națională de Cluj 

 

Anul Localitate Numele şi 

prenumele elevilor 

care au obţinut 

premii 

Clasa Premiu Unitate şcolară Profesorul 

care i-a 

pregătit 

2015  Cluj 

Gherasim Andra 

Codruț a   

VIII Menţiune 

specială 

Șc Gimnazială 

Turoczi Mozes –

Tg. Secuiesc 

Kerekes 

Olga 

Andriesei Sebastian X Menţiune 

specială 

Col.Naţ.Mihai 

Viteazul 

Mareș 

Felicia 

Necşulescu Edward XII Menţiune 

specială 

Col.Naţ.Mihai 

Viteazul 

Răduţă Ion 

 

Concursul Terra – Faza națională 

 

Anul Localitate Numele şi 

prenumele 

elevilor 

care au obţinut 

premii 

Clasa Premiu Unitate şcolară Profesorul 

care i-a 

pregătit 

 

 

2015 

 

 

Sf.Gheorghe 

Manea Darius V II Șc Gimnazială 
Avram Iancu 

Vlad Claudia 

Adumitroaie 

Alexandru 

V Menţiune Şcoala 

Gimnazială 

„Ady Endre‟ 

Mate Edit 

Nivnea 

Alexandru 

VI Menţiune Col.Naţ.Mihai 

Viteazul 

Mareș Felicia 

 

 

 

 

 pe site-ul IŞJ-inspector geografie se află:  
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  -Raportul inspectorului şcolar-analiză concretă pentru anul precedent 

-Rezultatele obţinute de elevi în perioada  1990-2015 

-Situaţia numerică a elevilor care au participat la faza judeţeană a 

concursului Terra 

-Subiectele de la olimpiadă şi concursul Terra 

 

B. Concursuri în anul şcolar 2015-2016 

  

1. Olimpiada de geografie se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor şcolare. 

 La faza judeţeană vor fi promovaţi elevii după o selecţie foarte riguroasă, la nivel de 

şcoli gimnaziale şi licee. Olimpiada este activitate de performanţă, nu pregătire pentru 

examene naţionale 

-Faza judeţeană: 19 martie 2016, orele 10,00-Liceul Tehnologic Berde Aron-în 

aceeaşi zi şi proba practică scrisă (ca şi în 2015) 

  -Etapa naţională:în perioada 17-23 aprilie  2016 –la Sibiu 

-Materia se parcurge ca şi în anul precedent-va fi postat pe site, în timp util 

 2. Sesiunea de comunicări ale elevilor 

  -Etapa judeţeană:Gr.Şc.Korosi Cs.Sandor-în cadrul zilele “Korosi  

Csoma Sandor”(sau la cerc pedagogic)-până la   

                                                    02- 31 mai 2016 

  -Faza naţională:  Iulie 2016  

 

3. Concursul interdisciplinar“Ştiinţele Pământului” 

 -Etapa judeţeană: 26 martie 2016 

 -Faza naţională: 24-29 aprilie  

4. Concursul Terra 
 -Va fi organizat în mod asemănător anului şcolar precedent 

 

 

 

 

 

X. OFERTĂ DE TRASEE TURISTICE 

  

-Varianta completată se află pe site-ul IŞJ-inspector geografie 

-În afară de  muzeele deja cunoscute din Sf.Gheorghe, Tg.Secuiesc, Cernat se 

recomandă vizitarea -Muzeului vânătoresc, deschis recent în Sf.Gheorghe 

   -Expoziţiei muzeului din Baraolt (schelet de mastodont şi 

colecţia de minerale şi roci a  regretatului geolog Denes Istvan 

 

 

XI. OFERTĂ EDITORIALĂ 

 

 -CD Press   -revista “Terra Magazin” 

 -Harta României  -format mic  

     -format mare  

     SC Noble House-Brăila  tel.0722-544570 
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XII. SITE-UL IŞJ - biblioteca inspector de geografie 

 

A. La ora actuală găsiţi pe site următoarele materiale: 

 

1.  Scrisoare metodică pentru anul şcolar 2015-2016- 

2.  Raportul inspectorului pe anul 2014-2015 

3.    Cercuri pedagogice-ultimii 6 ani 

4.  Lista lucrărilor de grad didactic I-perioada 1968-2015 

5.  Cursuri de perfecţionare acredite-perioada 2004-2015 

6.  Rezultate la BAC în ultimii 6 ani-tabel comparativ 

7. Rezultate obţinute la concursuri naţionale 1990-2015 

8. Situaţia numerică a participanţilor la concursul Terra-2015 

9. Concurs Terra-faza naţională 2015-subiecte şi bareme (material vechi) 

10. Olimpiada -Cluj-faza naţională 2015-subiecte şi bareme (material vechi) 

11. Olimpiada-faza judeţeană 2015-subiecte şi bareme  

12. Planificări pt.anul şcolar 2015-2016-cl.V-XII  

13. Propuneri de trasee turistice (material vechi) 

14. Geografia României-materiale în sprijinul celor care predau sau învaţă (material 

vechi) 

15. Programe şcolare-clasele V-VIII (material vechi) 

 

  B. Urmăriţi periodic materialele apărute 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL  INSPECTOR ŞCOLAR 
prof.Kiss Imre                 prof.Karda Ádám 

         

 

 


