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COMISIA PENTRU CURRICULUM
Responsabil: prof. Horşia Camelia– director
Membri:
prof. Grosaru Delia – aria curriculară „Limbă şi comunicare”
prof. Giurgiu Silvia – aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii”
prof. Popovici Mihaela – aria curriculară „Om şi societate”
prof. Herciu Alina– aria curriculară „Arte” , „Educaţie fizică şi sport”, “Tehnologii”
prof. înv. primar Nemeş Elena – învățământ primar
Competenţele Consiliului pentru curriculum:
1. Elaborează:
 Proiectul curricular al şcolii, incluzând norme de respectare a metodologiei de aplicare a
planurilor de învăţământ, precum şi măsuri de aplicare a legilor şi actelor normative;
 Oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională;
 Criteriile de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare;
 Schemele orare;
 Metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare;
 programele şi planurile de activitate, anuale şi semestriale, care vor fi supuse aprobării
Consiliului profesoral;
2. Monitorizează:
 Implementarea şi respectarea Curriculumului Naţional, la toate clasele;
 Realizarea competenţelor pe discipline şi an de studiu şi atingerea standardelor de
performanţă propuse;
 Sondarea şi analizarea opiniilor elevilor privind desfaşurarea orelor din cadrul C.D.Ş. în anul
şcolar trecut şi propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta curriculară a anului
şcolar următor care să răspundă şi solicitărilor elevilor;
 Sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programelor şcolare pentru orele din
C.D.Ş.;
 Organizarea şi desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau intercurriculare, predate în echipă,
atât pe parcursul anului şcolar, cât mai ales în perioadele de recapitulare şi sistematizare a
cunoştinţelor elevilor;
3. Elaborează un sistem de evaluare tradiţională şi alternative a cunoştinţelor şi deprinderilor
elevilor dobândite în cadrul orelor de C.D.Ş la nivelul scolii;
4. Întocmeşte şi prezintă rapoarte semestriale / anuale privind unele aspecte legate de:
 Activităţi de învăţare eficiente;
 Materiale didactice şi mijloacele de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor
predate, pe discipline;
 Instrumente de evaluare folosite;
 Aspecte negative constatate cu prilejul asisţentelor la ore;
 Cauzele şi soluţiile propuse pentru ameliorare, elevi care se remarcă, la orele de curs, prin
pregatire şi preocupări deosebite într-un anumit domeniu;
 Rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/discipline.
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