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REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a

Catedrei de discipline socio-umane

l.P rincip ii generale
1.1. Catedra are drept m isiune organizarea şi realizarea activităţii didactice, m etodice şi
ştiinţifice la una sau mai m ulte discipline de studii/unităţi de curs înrudite, precum şi activitatea
de cercetare cu elevii.
Realizarea procesului educaţional în cadrul catedrei este axat pe form area personalităţii elevului
şi integrarea lui în relaţiile sociale actuale.
Rolul disciplinelor catedrei este de a-1 ajuta pe elev să perceapă corect tot ce se întâm plă în
lumea din jur.
1.2. Regulam entul de organizare şi desfăşurare a Catedrei de discipline socio-um ane din
Colegiul A groindustrial din Rîşcani este înfiinţat în baza urm ătorului cadru legal:
a)

Codul Educaţiei al Republicii M oldova, nr. 152 din 17.07.2014, art.65 (5);

b) Hotărâre

de G uvern nr. 97 din 01.02.2013 cu privire la Strategia de dezvoltare a

învăţăm ântului vocaţional/tehnic pentru anii 2013 - 2020;
c) H otărâre de G uvern nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la Strategia de dezvoltare a
educaţiei pentru anii 2014 - 2020 „Educaţia 2020” ;
d) R egulam entul -

cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţăm ânt

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul M E nr.
550 din 10.06.2015;
e) Codul m uncii al Republicii M oldova, adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003;
f)

Statutul Instituţiei Publice Colegiul A groindustrial din Rîşcani;

g) Reglem entări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţăm ânt general obligatoriu;
h) Standartele m inim e de dotare cu mijloace TIC a instituţiilor din învăţăm ântul profesional
tehnic;
i)

Planul-cadru pentru învăţăm ântul liceal, anul de studii 2019-2020, aprobat prin ordinul
M inisterului Educafiei, Culturii şi Cercetării nr. 321 din 29.03.2019;

j)

Repere m etodologice de organizare a procesului educaţional în învăţăm ântul general,anul
de studii 2019-2020;

k) REG U LA M EN TU L de organizare a studiilor în învăţăm ântul profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistem ului de Credite de Studii
Transferabile;
1)

Program ul de dezvoltare a educaţiei incluzive în R epublica M oldova pentru anii
2011 - 2 0 2 0 .

m) Regulam entul intern de funcţionare a IP Colegiul A groindustrial din Rîşcani;
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2. Structura şi responsabilităţile catedrei:
2.1. Structura catedrei
Catedra este o subdiviziune de bază a Colegiului care activează în tem eiul prevederilor
legislaţiei în vigoare a Republicii M oldova, a propriului regulam ent de organizare şi funcţionare
şi a altor regulam entelor interne, instrucţiuni.
2.2. A tribuţiile catedrei
- stabileşte m odalităţile concrete de im plem entare a curriculum ului naţional, adecvate
specificului unităţii de învăţăm ânt şi nevoilor educaţionale alecopiilor/elevilor, în vederea
realizării potenţialului m axim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;
- elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului
profesoral; curriculum ul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;
- elaborează program e de activităţi semestriale şi anuale m enite să conducă la atingerea
obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar;
- consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
- elaborează instrum ente de evaluare şi notare;
- analizează periodic perform anţele şcolare ale copiilor/elevilor;
- m onitorizează parcurgerea program ei la fiecare grupă/clasă şi m odul în care se realizează
evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are
obligaţia de a com pleta condica de prezenţă inclusiv cu tem a orei de curs;
- planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;
- organizează activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare;
- pregătirea elevilor pentru participarea cu succes la olim piadele şcolare;
- organizarează consultaţii cu elevii în vederea susţinerii exam enului de bacalaureat.
- organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de
învăţământ, lecţii dem onstrative, schim buri de experienţă etc.;
- im plem entează standardele de calitate specifice;
- realizează şi im plem entează proceduri de îm bunătăţire a calităţii activităţii
didactice;
- propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare
formaţiune de studiu;
- orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulam entul de
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organizare şi funcţionare al unităţii.
2.3. R esponsabilităţile catedrei
A ctivitatea catedrei este direcţionată spre valorificarea eficientei şi dezvoltarea potenţialului
profesional al cadrelor didactice, consolidarea coordonarea eforturilor pentru perfecţionarea
procesului didactic în cadrul disciplinelor curriculare de la catedră
Pentru realizarea m isiunei, Regulam entul prevede urm ătoarele responsabilităţi:
• Realizarea obiectivelor curriculare şi a program elor de studii;
■ îm bunătăţirea calităţii lecţiilor din punct de vedere m etodico-ştiinţific;
■ Instruirea elevilor la nivelul exigenţilor naţionale şi europene;
■ A ntrenarea elevilor la concursurile şcolare şi extraşcolare;
■ Prom ovarea valorilor naţionale şi general-umane în cadrul procesului instructiv educativ;
Ridicarea calificării profesorilor prin perfecţionarea continuă, confirm area şi susţinerea gradelor
didactice, schimb de experienţă, organizarea sem inarilor în cadrul catedrei.
3. M anagem entul catedrei
Organizarea şi gestionarea nem ijlocită a catedrei o efectuează şeful catedrei în conformitate cu
prezentul Regulam ent, cu Regulam entul intern de activitate a institţiei.
Funcţia de şef de catedră este aprobată de Consiliul profesoral pentru un an de studii.
3.1. A tribuţiile şefului de catedră
Activitatea managerială a şefului de catedră se reflectă prin:
a) Analiza proiectelor de lungă durată, vizarea acestora;
b)

Monitorizarea şedinţelor catedrei;

c) Asistenţa la orele membrilor catedrei;
d) Verificarea prezenţei proiectelor zilnice;
e) Verificarea ritmicităţii notării de către cadrele didactice ;
f)
g)

Evaluarea ritmicităţii şi calităţii controlului evaluărilor scrise;
Solicitarea dărilor de seamă despre anumite aspecte ale activităţii profesorilor ;

h) Analiza şi vizarea materialelor pentru evaluările summative;
i)

Asigurarea respectării disciplinei de muncă de către cadrele didactice ale catedrei ;

j)

Organizarea de schimburi de experienţă, prin interasistenţe şi lecţii publice, în scopul cunoaşterii
şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

k) Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;
1)

A sigură elaborarea calitativă şi la timp a m aterialelor pentru examinare;

m) Elaborează şi prezintă inform aţii despre activitatea catedrei la şedinţele Consiliului
profesoral, Consiliului de adm inistraţie şi Consiliului metodico-ştiinţific;
n) V erifică respectarea orarului lecţiilor, studiului individual şi al consultaţiilor pentru elevi.
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3.2. D esfăşurarea şedinţelor catedrei
Catedra se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor
acesteia.

■

La şedinţele catedrei sunt obligaţi să participe toţi m em brii catedrei;

■

Şedinţa de catedră poate fi desfăşurată daca sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total
de m em bri, în caz contrar este reprogram ată peste, cel mult, trei zile;

■

D eciziile catedrei sunt luate cu vot deschis sau secret (m odalitatea de vot este decisă la
şedinţă, la propunerea şefului de catedră, cu m ajoritate simplă). Se consideră aprobată
decizia dacă a obţinut m ajoritatea simplă de voturi din num ărul celor prezenţi cu drept de
vot;

■

M em brii catedrei au dreptul la libera opinie în legătură cu problem e discutate;

■

în funcţie de ordinea de zi, şeful de catedră poate invita la discuţii, în calitate de raportori
sau pentru explicaţii şi alte persoane;

■

Şedinţele catedrei sunt consem nate în procese verbale.

A ctivităţile m em brilor catedrei simt proiectate la prim a şedinţă.(anexai)
4. D ispoziţii finale
Prezentul Regulam ent de organizare şi desfăşurare a Catedrei de discipline socio-umane
intră în vigoare din m om entul adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie.
Prezentul regulam ent de organizare şi desfăşurare a Catedrei de disciplinesocio-umane poate
fi modificat, com pletat şi/sau îm bunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii la
propunerea m em brilor c a te d re i, a directorului, a coordonatorului CEIAC, Consiliului Profe
soral.
Regulam entul va fi adus la cunoştinţa m em brilor catedrei, prin afişare la loc vizibil, prin
postarea pe site-ul colegiului.

Anexa 1
Planul de activitate a cadrului didactic:
Lecţii dem onstrative
A ctivităţi extradidactice
Elaborări,m odificări curricula
Recom andări,indicaţii m etodice
Elaborări m etodice
Cursuri de perfecţionare
Concursuri
Olimpiade
Elaborarea com plexelor didactico-m etodice
Teste de evaluare
Conferinţe

