CADRU NORMATIV
Anul şcolar 2014 – 2015

Structura anului şcolar
2014 - 2015
• Ordinul MEN nr. 3637/2014, publicat in Monitorul
Oficial nr. 484 din 30 iunie
• Semestrul I
• Cursuri - luni, 15 septembrie 2014 - vineri, 19
decembrie 2014
Vacanța pentru copiii din învățământul primar și de la
grădiniță: 1 - 9 noiembrie 2014
Vacanța de iarnă: sâmbătă, 20 decembrie 2014 duminică, 4 ianuarie 2015
Cursuri: luni, 5 ianuarie 2015 - vineri, 30 ianuarie 2015
Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 31 ianuarie 2015 duminică, 8 februarie 2015

• Semestrul al II-lea
• Cursuri: luni, 9 februarie 2015 - vineri, 10 aprilie
2015
Saptamana „Școala altfel”: 6-10 aprilie 2015
Vacanța de primăvara: sâmbătă, 11 aprilie 2015 duminică, 19 aprilie 2015
Cursuri: luni, 20 aprilie 2015 - vineri, 19 iunie 2015
Vacanța de vară: sâmbătă, 20 iunie 2015 - duminică,
13 septembrie 2015

CURRICULUM

PLANURI CADRU
ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013
privind aprobarea Planurilor-cadru pentru
învățământul primar și a Metodologiei privind
aplicarea Planurilor-cadru în învățământul primar

PROGRAME
Ordinul 3371/ 12.03.2013

•Programele şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I
și clasa a II-a cuprinse în Anexa nr. 2 a ordinului, se
aplică în sistemul de învăţământ în anul şcolar 20142015.
•În anul şcolar 2014 – 2015 la clasele a III-a şi a IV-a se
aplică Planul cadru aprobat prin OMECT 5198/2004 și
programele aferente.

Timpul de lucru
 Art. 7, Metodologia de aplicare a planurilor cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar – Anexa 7 la ORDINUL nr. 3.371 din 12 martie 2013:
• La CP şi la cls. I : 30 – 35 de minute (restul timpului- activităţi recreative
liber- alese).
• La clasele a II-a, a III-a şi a IV-a: activităţile de predare – învăţare –
evaluare - 45 de minute

Structura programei
•

„Art. 66. Pentru fiecare disciplină și domeniu de studiu, programa școlară
acoperă 75% din orele de predare și evaluare, lăsând la dispoziția cadrului
didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție
de caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de
studiu este folosit pentru învățare remedială, în cazul copiilor cu probleme
speciale, pentru consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili
de performanțe superioare, conform unor planuri individuale de învățare
elaborate pentru fiecare elev.” (Legea educaţiei nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare)

•

Metodologia de aplicare a planurilor cadru de învăţământ pentru învăţământul
primar – Anexa 7 la ORDINUL nr. 3.371 din 12 martie 2013 - prevede la Art. 6 (2)
posibilitatea includerii unei ore de opţional.

Opţionale
• Nu s-au operat modificări cu privire la
modalitatea de stabilire a unui opţional, perioada
şi nici referitor la modul de aprobare.
• Noi cursuri opţionale aprobate la nivel naţional:
OMEN 4887/26.08.2013
 Educaţie financiară
 Filosofie pentru copii
 Educaţie pentru societate
 Educație prin șah

