În atenția inspectorilor de specialitate pentru științe socio-umane

I.

Pentru anul școlar 2012-2013, este valabil Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane, postat pe site-ul MEN, la adresa
http://www.edu.ro/index.php/articles/16485

Pentru anul școlar 2012-2013, sunt valabile Precizările privind perioadele și datele
etapelor olimpiadei de științe socio-umane, tematica generală pe discipline, conținuturile
orientative pentru etapa județeană/municipiul București și etapa națională și itemii
orientativi pentru realizarea subiectelor, valabile în anul școlar 2011-2012., cu excepția
elementelor care vizează perioadele și datele etapelor olimpiadei de științe socio-umane.
Pt. acest an şcolar, respectiv pt. anul şcolar 2012-2013, perioadele și datele etapelor
olimpiadei de științe socio-umane sunt cele comunicate la întâlnirea cu inspectorii de la
Olănești din septembrie 2012, respectiv:
A. Etapa pe şcoală: luna decembrie 2012 (stabilirea datei rămâne la latitudinea
unităţilor şcolare şi a inspectoratelor şcolare).
B. Etapa locală (comuna, oraş, sector): perioada 15 ianuarie-15 februarie
2013 (stabilirea datei rămâne la latitudinea inspectoratelor şcolare).
C. Etapa judeţeană/municipiului Bucureşti: 2 martie 2013
D. Etapa naţională: 1-5 aprilie 2013 - Baia Mare, jud. Maramureș
Forma PDF a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de
ştiinţe socio-umane și Precizările privind perioadele și datele etapelor olimpiadei de
științe socio-umane, tematica generală pe discipline, conținuturile orientative pentru
etapa județeană/municipiul București și etapa națională și itemii orientativi pentru
realizarea subiectelor, valabile în anul școlar 2012-2013, vă sunt transmise atașat
(vezi MATERIALUL 2).

II.

Pentru etapele pe școală și locale perioadele sunt:
A. Etapa pe şcoală: luna decembrie 2012 (stabilirea datei rămâne la latitudinea
unităţilor şcolare şi a inspectoratelor şcolare). Această etapă ar trebui să fie
finalizată în acest moment.
B. Etapa locală (comuna, oraş, sector): perioada 15 ianuarie-15 februarie
2013 (stabilirea datei rămâne la latitudinea inspectoratelor şcolare).

Conform Regulamentulului de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe
socio-umane, Art. 5, Realizarea subiectelor şi a baremelor și durata probelor:
a. La etapa pe şcoală, acestea se realizează de către Comisia de organizare şi
evaluare pentru etapa pe şcoală, în acord cu tematica generală a fiecărei
discipline, a conținuturilor orientative stabilite pentru această etapă și a
itemilor orientativi pentru realizarea subiectelor.
b. La etapa locală/sector, acestea se realizează de către Comisia de
organizare şi evaluare pentru etapa locală, în acord cu tematica generală a
fiecărei discipline, a conținuturilor orientative stabilite pentru această etapă
și a itemilor orientativi pentru realizarea subiectelor.

e. ………Conținuturile orientative pentru etapa pe școală și etapa
locală/pe sector sunt stabilite de către comisiile care realizează subiectele
la aceste etape.
Conform
ORDINULUI
nr.
3035/10.01.2012
privind
aprobarea
Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a
Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul
activităților educative, școlare și extrașcolare, Anexa 1, Art.17 (1) „Pentru etapele
pe școală, locală, județeană/ municipiul București și regională/interjudețeană ale competițiilor
naționale se constituie Comisii de organizare și evaluare, corespunzătoare fiecărei etape.
(2) Comisiile de organizare și evaluare răspund de corectitudinea organizării și desfășurării
competiției.
Art.18. (1) Comisia de organizare și evaluare pentru etapa pe școală, numită prin
decizie a conducătorului unității de învățământ preuniversitar, cuprinde cel puțin 2
profesori și un secretar. Calitatea de președinte revine directorului unității de
învățământ preuniversitar. (2) Comisia de organizare și evaluare pentru etapa pe
școală stabilește criteriile de participare la etapa pe școală.
Art.19. Comisia de organizare și evaluare pentru etapa locală este propusă, la
nivelul inspectoratului școlar, de Consiliul Consultativ al disciplinei/disciplinelor și
este numită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:
a) președinte: inspectorul școlar de specialitate/ profesor metodist de specialitate; b)
vicepreședinte: profesor metodist de specialitate/ profesor de specialitate cu rezultate
deosebite în activitatea profesională; c) secretar: informatician sau profesor din
unitatea de învățământ preuniversitar în care se desfășoară etapa, având competențe de
operare pe calculator; d) membri: profesori cu rezultate deosebite în activitatea
profesională, numărul acestora fiind proporțional cu numărul elevilor participanți.”
Ordinul 3035/10.01.2012, incluzând Anexa 1 cu Metodologia…., îl puteți accesa
pe site-ul MEN la adresa: http://www.edu.ro/index.php/articles/16436

III.

Pentru etapa județeană/municipiul București data desfășurării este unică, la nivel
național, respectiv:
C. Etapa judeţeană/municipiului Bucureşti: 2 martie 2013
Astfel, etapa județeană/municipiului București se va desfășura sâmbătă, 2
martie, 2013, începînd cu ora 10.00.

Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socioumane, Art. 5, Realizarea subiectelor şi a baremelor și durata probelor:
c. La etapa judeţeană/municipiului București, acestea se realizează de
către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a
municipiului București, în acord cu tematica generală a fiecărei discipline,
a conținuturilor orientative pentru această etapă și a itemilor orientativi
pentru realizarea subiectelor.

e. În cadrul precizărilor, realizate de către inspectorul general pentru
științe socio-umane din cadrul MECTS, sunt prezentate temele
generale, conținuturile orientative pentru etapa județeană și națională
și modelele de itemi, pentru fiecare disciplină.
Vezi, atașate, Precizările privind perioadele și datele etapelor olimpiadei de științe
socio-umane, tematica generală pe discipline, conținuturile orientative pentru etapa
județeană/municipiul București și etapa națională și itemii orientativi pentru realizarea
subiectelor, valabile în anul școlar 2012-2013.

Conform ORDINULUI nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea
Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare
și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul
activităților educative, școlare și extrașcolare, Anexa 1, Art.20. (1)
„Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană/a municipiului București
este propusă de Consiliul Consultativ al disciplinei/disciplinelor și este numită prin
decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență: a) președinte:
inspector școlar general sau inspector școlar general adjunct; b) președinte executiv:
inspectorul școlar de specialitate/profesor metodist de specialitate; c) vicepreședinți
pentru subcomisii: cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar, cu
rezultate deosebite în activitatea profesională; d) secretar: informatician sau profesor
din unitatea de învățământ preuniversitar în care se desfășoară competiția, având
competențe de operare pe calculator; e) membri: profesori de specialitate din
învățământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională și, dacă
este cazul, cadre didactice universitare, proporțional cu numărul elevilor participanți.
(2) Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană elaborează criterii
de calificare, cu respectarea prevederilor din regulamentele specifice fiecărui concurs
și stabilește numărul de locuri pentru etapele locală și județeană. Criteriile de
calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa superioară sunt comunicate
elevilor, prin afișare la fiecare unitate școlară și la școala unde se va desfășura etapa,
cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea acesteia.”
Referitor la criteriile de calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa
superioară, respectiv pentru etapa națională, aceste sunt formulate în cadrul
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane,
Selecţia elevilor, art. 4. c, după cum urmează:
„De la etapa judeţeană pentru etapa naţională se califică din cadrul fiecărui
judeţ lucrarea (ciclul primar-educaţie civică), echipajul (ciclul gimnazialcultură civică) şi elevi individual (ciclul liceal-disciplinele logică, argumentare
și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie) în următoarele
condiţii:
- nota minimă obţinută-9 (nouă)
- pentru disciplina educaţie civică (ciclul primar), lucrarea clasată pe locul I
(premiul I) la etapa judeţeană. Etapa naţională a olimpiadei de educaţie
civică (ciclul primar) se desfăşoară fară deplasarea elevilor. Inspectoratele
şcolare vor transmite prin profesorul însoţitor originalul lucrării scrise şi
afişul clasate pe locul I (premiul I) la etapa judeţeană. Lucrarea scrisă şi
afişul vor fi înaintate secretarului Comisiei centrale, după festivitatea de

deschidere a olimpiadei, în plic sigilat, cu ştampila inspectoratului școlar şi
semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului de specialitate
pentru ştiinţe socio-umane. Lucrările şi afişele vor fi evaluate de către
Comisia centrală a olimpiadei pentru disciplina educaţie civică, care
stabileşte ierarhia la nivel naţional (premii, menţiuni, clasament final).
Nerespectarea integrală a condiţiilor menţionate mai sus atrage după sine
neevaluarea lucrării şi afişului judeţului respectiv. Profesorul însoţitor va
primi pe baza semnăturii şi a C.I./B.I. eventualele diplome pentru premiul
sau menţiunea obţinută, respectiv premiul în bani acordat și va comunica
rezultatul obţinut inspectoratului școlar .
-

pentru disciplina cultură civică (ciclul gimnazial), echipajul clasat pe locul I
(premiul I) la etapa judeţeană.
- pentru disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie,
sociologie, economie, filosofie, elevii clasaţi pe locul I (premiul I) la
etapa judeţeană, la disciplinele logică, argumentare și comunicare,
psihologie, sociologie, economie, filosofie.
 Fiecare judeţ poate fi reprezentat la etapa naţională de o lucrare pentru
disciplina educaţie civică, un echipaj pentru disciplina cultură civică şi
un număr de maxim 5 elevi la ciclul liceal, câte unul pentru fiecare
disciplină ( în total un număr de maxim 7 elevi vor putea realiza
deplasarea), cu următoarea excepţie:
 Municipiul Bucureşti beneficiază de 3 locuri pentru fiecare disciplină
de la nivelul ciclului primar, gimnazial şi liceal. Astfel, în cazul
municipiului Bucureşti, pentru etapa naţională, se califică lucrările
clasate pe locurile I, II și III (premiul I, II și III) la etapa pe municipiul
Bucureşti, la disciplina educaţie civică (ciclul primar), echipajele clasate
pe locurile I, II și III (premiul I, II și III) la etapa pe municipiul
Bucureşti, la disciplina cultură civică (ciclul gimnazial), elevii clasaţi pe
locurile I, II și III (premiul I, II și III) la etapa pe municipiul Bucureşti,
la disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie,
economie, filosofie, în condiţiile obţinerii notei minime 9 (nouă), şi a
existenţei elevilor concurenţi la fiecare disciplină.
 În situaţia necalificării lucrării/lucrărilor (ciclul primar), a elevilor la
nivelul echipajelor (ciclul gimnazial) sau individual (ciclul liceal),
datorită neobţinerii notei minime 9 sau a lipsei de concurenţi la unele
discipline, locurile rămase neocupate nu se redistribuie pentru celelalte
discipline.
 În situaţia obţinerii de note egale, în vederea stabilirii ocupantului
locului I, cu drept de participare la etapa națională, pentru fiecare
județ și, după caz, pentru municipiul Bucureşti în vederea stabilirii
ocupanților locurilor I, II și III, cu drept de participare la etapa
naţională, se desfăşoară obligatoriu o probă de baraj. Comisia de
organizare și evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului București
va elabora subiectele, baremele şi va realiza evaluarea lucrărilor
elevilor care participă la proba de baraj.

IV.

Pentru a veni în sprijinul dvs., cu precădere a inspectorilor noi de specialitate care
nu au mai organizat etape județene ale olimpiadei, vă mai precizez următoarele:

1. Profesorii care vor realiza subiectele și baremele în cadrul etapei
județene/municipiului București se vor încadra în prevederile Art.29 din cadrul
ORDINULUI nr. 3035/10.01.2012, Anexa 1 cu Metodologia…., respectiv:
„(1) La etapele locală, județeană/municipiul București, regională/interjudețeană și
națională, nu pot fi membri ai comisiilor de organizare și evaluare, respectiv ai
Comisiei Centrale a competiției naționale, pentru etapa națională, cadrele didactice
care au în competiție rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv.
(2) La toate etapele competițiilor naționale, cadrele didactice care au elevi în
concurs la o clasă, nu pot fi propunători/evaluatori de subiecte la clasa respectivă
și nu pot intra în contact cu subiectele/baremele, până când acestea nu devin
publice.
(3) La toate etapele competițiilor naționale, membrii comisiilor vor da o declarație
scrisă prin care să își asume respectarea condițiilor menționate la alin. (1) și (2).
Modelul declarației este prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta
metodologie-cadru. „
În acest sens, vă rog să luați toate măsurile pentru a asigura respectarea
prevederilor menționate mai sus.
2. După rezolvarea contestațiilor, se vor respecta prevederile Art. 9, Dispoziții finale,
din cadrul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe
socio-umane, respectiv:
„Președintele executiv al comisiei de la faza judeţeană/municipiul Bucureşti
(inspectorul de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligaţia de a
transmite în termen de cel mult 10 zile de la desfășurarea etapei județene/a
municipiului București, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și
Sportului, în atenţia inspectorului general pentru ştiinţe socio-umane, datele
elevilor calificaţi pentru etapa naţională.
Datele vor fi completate în cadrul machetei format xls, anexa 1, transmisă
inspectorilor de specialitate la începutul anului școlar și vor include, pentru fiecare
elev/echipaj, pe lângă rubricile existente și precizarea disciplinei la care elevul s-a
calificat/ echipajul s-a calificat.
Inspectorii de specialitate vor înainta şi propuneri de profesori care să
facă parte din Comisia centrală a etapei naţionale, pentru fiecare disciplină,
precizându-se numele şi prenumele profesorilor, unitatea şcolară, respectânduse condiţia ca profesorii propuşi să nu aibă elevi/rude în concurs calificaţi
pentru etapa naţională. Pentru olimpiada de educaţie civică (ciclul primar)
propunerile vor include şi un cadru didactic învăţător sau institutor.
Listele nominale ale elevilor calificaţi şi cadrelor didactice propuse vor fi
semnate de inspectorul şcolar general şi inspectorul de specialitate şi transmise
prin fax la numărul 021/3.13.55.47 și prin e-mail, în format scanat, la o adresă ce
va fi comunicată, în timp util, inspectorilor de specialitate, până la data limită
precizată.”
Adresa de e-mail la care veți transmite Listele nominale ale elevilor calificaţi şi
cadrelor didactice propuse pentru Comisia centrală a etapei naţionale este
eugen.stoica@medu.edu.ro
Vezi atașat și macheta format xls, anexa 1 (vezi MATERIALUL 4).

3. Referitor la olimpiada de educație civică, (ciclul primar), ca un aspect de
confidențialitate, elementele marcate cu roșu de la punctul IV, 3. de mai jos, este
necesar să le comunicați membrilor subcomisiei pentru educație civica numai în
momentul în care acesta se întrunește pentru realizarea subiectelor și baremului.
Referitor la olimpiada de educație civică, (ciclul primar), pentru a avea o
evaluare unitară la etapa națională, întrucât vor fi transmise numai lucrările, în
condițiile precizate în Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de
ştiinţe socio-umane, Selecţia elevilor, art. 4. c, subiectul și baremul, la toate
județele/ municipiul București, este necesar să aibă formatul de mai jos, astfel
încât indiferent de dreptul concret pe care îl va propune subcomisia de educație
civică pentru fiecare județ/municipiul București, competențele evaluate vor fi
unitare la nivel național:

FORMAT SUBIECT
OLIMPIADA DE EDUCAȚIE CIVICĂ
CLASELE A III-A ȘI A IV-A
ETAPA JUDEȚEANĂ /MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
2 martie, 2013

SUBIECTUL
Conveţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la
20 noiembrie, 1989, include la articolul ………… dreptul "………………”.
Realizaţi o compunere prin care să prezentaţi şi să susţineţi acest drept. Prezentați o
situație în care acest drept este încălcat.
Realizaţi un afiş (desen, pictură sau colaj) prin care să ilustraţi exercitarea dreptului
mai sus menționat.

Daţi un titlu compunerii voastre.

NOTA: Timpul de lucru efectiv este de 2 ore de la primirea subiectului sau verificarea
transcrierii sale la tablă. Membrii unui echipaj pot colabora pe parcursul întregului
timp de lucru acordat.

FORMAT SI PUNCTAJ BAREM
OLIMPIADA DE EDUCAȚIE CIVICĂ
CLASELE A III-A ȘI A IV-A

ETAPA JUDETEANĂ /MUNICIPIULUI BUCURESTI
2 martie, 2013

BAREM DE NOTARE:

60 puncte compunerea, din care:
-20 puncte pentru prezentarea dreptului prin tehnica compunerii;
-20 puncte pentru capacitatea de susținere a dreptului prezentat prin
tehnica compunerii;
-8 puncte pentru prezentarea corectă a unei situații în care acest drept
este încălcat;
-6 puncte pentru capacitatea de a utiliza în mod adecvat termenii
specifici disciplinei educație civică;
-6 puncte pentru originalitate.

30 puncte afișul, din care:
-20 puncte pentru relevanta mesajului grafic care ilustrează exercitarea
dreptului;
-10 puncte pentru calitatea plastică a afișului.

-10 puncte din oficiu
NOTA:
Nota finală se stabilește prin împărțirea punctajului obținut la 10.
PENTRU UN MODEL ȘI EXEMPLU CONCRET VEDEȚI ȘI MATERIALUL CU SUBIECTELE ȘI
BAREMELE DE LA ETAPA JUDEȚEANĂ DIN ANUL 2011 (MATERIALUL 3)

4. Pentru a veni în sprijinul dvs. va voi atașa, numai ca model, toate subiectele și
baremele de la olimpiada județeană din urmă cu 2 ani, respectiv, din 12 martie
2011.
Vă rog să va asigurați ca subiectele și baremele corespunzătoare care vor fi
realizate de dvs. (comisia județeană/municipiului București) pentru olimpiada
din 2 martie 2013, sunt distincte prin conținuturile lor de cele din 2011, chiar
dacă din punct de vedere al formatului lor pot exista asemănări.

***

Sper că toate aceste precizări vă vor ajuta în organizarea corespunzătoare a
olimpiadei de știinte socio-umane, etapa locală și etapa județeană/municipiului
București și că veți organiza, în mod corespunzător, toate activitățile referitoare la
aceste evenimente.

Inspector general,
Eugen Stoica

