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I. OBIECTIVELE COMISIEI 

 
1. Studiază şi asigură implementarea diverselor documente ce reglementează activitatea în domeniul educaţiei: Legea Educaţiei, 

Statutul cadrelor didactice, programele şcolare, Legea privind asigurarea calităţii educaţiei etc; 

2. Elaborează programele activităţii semestriale şi anuale; 

3. Concepe planificările calendaristice ale cadrelor didactice, în funcţie de recomandările inspectorului de specialitate; 

4. Proiectează unităţile de învăţare şi planurile de lecţie; 

5. Elaborează programele la disciplinele opţionale; 

6. Analizează, în cadrul fiecărei şedinţe lunare de lucru a ariei curriculare, ritmicitatea notării şi a parcurgerii materiei; 

7. Întreţine şi dezvoltă baza materială existentă în cabinetele ce aparţin ariei curriculare; 

8. Proiectează obiectivele, stabileşte modalităţi concrete de lucru şi analizează rezultatele evaluărilor semestriale pe clase, 

propunând măsuri de perfecţionare a activităţilor în semestrul următor; 

9. Proiectează şi realizează testarea periodică a elevilor, în vederea aprecierii nivelului de pregătire şi asimilare a cunoştinţelor 

pentru examenul de bacalaureat; 

10. Organizează consultaţii, activităţi suplimentare de pregătire pentru examene şi concursuri şcolare; 

11. Asigură participarea elevilor la olimpiade, concursuri şi alte competiţii specifice ariei curriculare; 

12. Elaborează şi înaintează spre aprobarea directorului fişa postului, cuprinzând obligaţiile şi atribuţiile fiecărui membru al ariei 

curriculare; anual, responsabilul ariei curriculare stabileşte fişa fiecărui post, în care prevede obligaţiile şi drepturile 

profesorului respectiv; 

13. Asigură pregătirea de specialitate, psihopedagogică şi metodică a profesorilor componenţi ai ariei curriculare, prin participarea 

la activităţiloe organizate pe plan local, judeţean şi naţional, în acest domeniu. 

14. Colaborează cu Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii educaţiei în colegiu; 

15. Colaborează cu profesorii diriginţi, comandanţii de companie şi alte categorii de personal din unitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ACTIVITĂŢILE COMISIEI 

Nr. 

crt. 

 

DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 

DATA  

(PERIOADA DE 

DESFĂŞURARE) 

STRUCTURA  

CARE  

ORGANIZEAZĂ 

PARTICIPANŢI LOCUL OBSERVAŢII 

 

A. ACTIVITĂŢI PLANIFICATE LA NIVEL NAŢIONAL / JUDEŢEAN / LICEU 

 

Nr. 

crt. 

 

DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 

DATA  

(PERIOADA DE 

DESFĂŞURARE) 

STRUCTURA  

CARE  

ORGANIZEAZĂ 

PARTICIPANŢI LOCUL OBSERVAŢII 

1. Olimpiadele specifice 

disciplinelor din aria 

curriculară 

1. Etapa pe colegiu:  

decembrie 2020 

2. Etapa pe 

municipiu: 

ianuarie 2021 

3. Etapa pe judeţ: 

feb.-martie 2021 

1.Aria curriculară  

Om şi societate 

2.IŞJ Suceava 

 

 

 

Elevii claselor 

 IX-XII desemnaţi 

pentru disciplinele de 

concursşi profesorii 

din catedră:  

1.Liceul Tehnologic nr.1 

 

2. Câmpulung 

Moldovenesc 

 

3.Suceava 

Unităţile şcolare 

unde se 

desfăşoară etapele 

pe municipiu şi 

judeţeană, cf. IŞJ 

Suceava 

2. Sesiunea de comunicări şi 

referate a elevilor: istorie, 

geografie, religie, sport 

noiembrie 2021 Aria curriculară  

Om şi societate 

Elevii claselor  

IX-XII şi profesorii 

coordonatori 

1.Liceul Tehnologic nr.1 

 

 

3 Concursuri sportive, specifice 

discilplinei 

aprilie 2021 IŞJ Suceava Elevi din clasele IX-

XII,  sub îndrumarea 

profesorului de sport 

1.Liceul Tehnologic nr.1 

2.IŞJ Suceava 

 

4 Proiectul Europa de mâine 

Aplicaţie a Programuluise 

Educaţie pentru Cetăţenie 

Democratică   

Martie 2021 CNInformatică 

Suceava 

Elevii claselor IX-XII 

sub îndrumarea 

profesorilor 

coordonatori 

CN Informatică 

Suceava 
 

5 Concursul naţional de cultură 

şi civilizaţie românească 

România pitorească 

aprilie 2021 CN E. Hurmuzachi 

- Rădăuţi 

Elevi din clasele IX-

XII, sub îndr. 

prof.coordonatori 

CN E. Hurmuzachi - 

Rădăuţi 
 

6 Concursuri specifice 

disciplinei Religie 

iunie 2021 IŞJ Suceava Elevii claselor IX-XII  

sub îndr. prof. coord. 

1.Liceul Tehnologicnr.1 

2.IŞJ Suceava 
 



 

B. ACTIVITĂŢI PLANIFICATE DE ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 

1 Acordarea calificativelor 

fiecărui membru al ariei 

curriculare pe baza fişei de 

evaluare 

septembrie 2020 Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

Directorul liceului 

Liceul Tehnologic nr.1  

2 Analiza activităţii dinanul de 

învăţământ 2019-2020 

septembrie 2020 Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

Directorul liceului 

Liceul Tehnologic nr.1  

3 Analiza situaţiei şcolare la 

sfârşitul semestrului I, an şcolar 

2020-2021 

decembrie 2020 Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

Directorul liceului 

Liceul Tehnologic nr.1  

4 Elaborarea planificărilor anuale 

şi semestriale în concordanţă 

cu prevederile curriculum-ului 

naţional 

septembrie 2020 Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

 

Liceul Tehnologic nr.1  

5 Proiectarea unităţilor de 

învăţare 

septembrie 2020 Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

Liceul Tehnologic nr.1  

6 Elaborarea programelor pentru 

disciplinele opţionale 

An şcolar  

2020-2021 

Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

Liceul Tehnologic nr.1  

7 Iniţierea şi desfăşurarea de 

programe de pregătire specială 

pentru examenul de bacalaureat  

An şcolar  

2020-2021 

Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

 

Liceul Tehnologic nr.1  

8 Conceperea şi aplicarea testelor 

de evaluare predictivă, curentă, 

sumativă 

An şcolar  

2020-2021 

Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

 

Liceul Tehnologic nr.1  

9 Îndrumarea şi controlul 

activităţii fiecărui membru al 

ariei curriculare 

An şcolar  

2020-2021 

Aria curriculară  

Om şi societate 

Responsabilul ariei 

curriculare 

 

Liceul Tehnologic nr.1  

10 Susţinerea de activităţi 

demonstrative 

Lunar 

An şcolar  

2020-2021 

Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

 

Liceul Tehnologic nr.1  



 

 

 

 

 

                                                                                                                               ÎNTOCMIT, 

                                                                                           Responsabil Arie curriculară Om şi societate, 

                                                                                                                   Profesor Mircea ROMAGA 

 
 

11 Analiza activităţii ariei 

curriculare  

Lunar 

An şcolar  

2020-2021 

Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

Directorul liceului 

Liceul Tehnologic nr.1  

12 Desfăşurarea de lecţii pe suport 

electronic/online 

An şcolar  

2020-2021 

Aria curriculară  

Om şi societate 

Membrii ariei 

curriculare 

 

Liceul Tehnologic nr.1  

13 Participarea profesorilor din 

aria curriculară la cursuri de 

formare continuă 

An şcolar  

2020-2021 

IŞJ Suceava 

CCD Suceava 

Membrii ariei 

curriculare 

 

Suceava 

Câmpulung 

Moldovenesc 

Online 

 

14 Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin examene de 

definitivat şi grade didactice 

sau alte activităţi. 

An şcolar  

2020-2021 

IŞJ Suceava 

 

Membrii ariei 

curriculare 

 

 

Liceul Tehnologic nr.1  


