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Uman vs. Real. Ce discipline veti avea dupa ce intrati la liceu, in 

functie de profil? 
 

 
Amintiţi elevilor că atunci când se alegeţi profilul trebuie avut în vedere inclusive câte ore 

săptămânale de studiu va presupune să acordaţi fiecărei materii. Analizând planul-cadru de învăţământ, 
pentru filiera teoretică, pentru clasele IX-XII distribuţia orelor este următoarea: 

 
În clasele a IX-a şi a X-a, atât profilul uman, cât şi cel real însumează 32 de ore de curs pe 

săptămână. Indiferent dacă un elev optează pentru filologie sau ştiinţe sociale sau matematică-
informatică sau ştiinţele naturii, va avea săptămânal două ore de educaţie fizică şi una de consiliere şi 
orientare (dirigenţie). Diferenţele apar la distribuţia celorlalte materii. 

Primii 2 ani de liceu cunosc o repartizare egală a orelor pe materii în cazul profilelor 
matematică-informatică şi ştiinţle naturii. Astfel că cei care vor urma unul din aceste două profile, ar 
trebui să se pregătească săptămânal pentru 14 ore de real (4 de matematică, 3 de fizică, 2 de chimie, 2 
de biologie, 1 de informatică şi 2 TIC) şi 16 ore de uman (4 română, 4 limbi străine moderne, 1 de istorie, 
1 de geografie, 1 de religie, 1 din aria socio-umană şi 2 de arte – muzică, desen). Cum comentaţi 
distribuţia aceasta? 

 
În clasele a IX-a şi a X-a, la profilele filologie şi ştiinţe sociale, elevii se vor pregăti săptămânal 

pentru 19 ore de materii umaniste (4 de română, 1 de latină, 6 de limbi străine moderne, 2 de istorie, 2 
de geografie, 2 de socio-umane, 1 de religie sau istoria religiilor, 2 de arte – muzică, desen) şi 8 de real (2 
de matematică, 2 de fizică, 1 de chimie, 1 de biologie, 2 de TIC).  

Purtaţi cu elevii discuţii despre repartizarea materiilor (de ex. Credeţi că este o repartizare 
echilibrată a materiilor şi a orelor dedicate lor în cazul acestui profil?). 

 
În clasele a XI-a şi a XII-a, la profilul matematică-informatică, numărul de ore de română 

scade cu 1, la fel se întâmplă şi cu biologia şi chimia, iar artele şi TIC dispar complet din orar. În schimb 
va creşte numărul de ore de informatică (la 4 pe săptămână) şi apare un număr de 4 până la 6 ore de 
curriculum la decizia şcolii, care va fi cel mai probabil îndreptat spre opţionale pe zona de real. 

Cum credeţi că ar trebui să repartizeze liceul cele 6 ore din curriculum la acest profil? 
 
În cazul profilului ştiinţele naturii, numărul de ore de chimie şi biologie se păstrează în clasele 

XI-XII, ba chiar creşte dacă luăm în considerare că cele 4-6 ore de curriculum la decizia şcolii vor viza şi 

www.or
ien

tat
.ro



 
Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi” 
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102 
 

 

 Page 2 of 2 
  

aceste materii. Dispar complet din orar artele şi TIC, iar numărul de ore de română şi matematică scade 
cu 1. 

Dacă vă hotărâţi să optaţi pentru filologie, va trebui să ştiţi că în ultimii 2 ani de liceu veţi face 
cam 20 de ore de uman pe săptămână, fără să punem la socoteala opţionalele. Apare o materie nouă: 
literatura universală. Se va păstra o oră de educaţie artistică pe săptămână, în timp ce matematica şi 
informatica dispar complet.Veţi avea o singură ore de ştiinţe şi una de TIC. 

Cei de la Ştiinţe Sociale nu vor face literatură universală, insă li se va mări numărul de ore de 
istorie şi vor trece prin studii sociale. Matematica rămâne în orar cu 2 ore pe săptămână, identic cu TIC. 
Celelalte materii de real sunt însă complet absente. 

 
În ultimii 2 ani de liceu, la toate cele 4 profile, programa prevede doar o oră de educaţie fizică 

pe săptămână. Vi se pare o măsură bună sau nu? 
 
 
Aduceţi aminte elevilor că este util să ţină cont de programul-cadru atunci când aleg profilul pe 

care doresc să îl urmeze deoarece este un angajament de 4 ani pe care trebuie să îl respecte şi care să 
nu îi împovăreze datorită alegerii făcute. 

Spuneţi-le că se pot gândi dacă în gimnaziu competenţele lor s-au îndreptat spre materii 
precum româna, istoria, engleza, etc. poate că ar trebui să ia în considerare un profil umanist. Rezultate 
bune în gimnaziu la chimie, matematică, fizica, informatică, ar putea să sugereze că nu ar fi o idee bună 
să îşi ia angajamentul a 18 până la 24 de ore de ştiinţe umaniste, pe săptămână, şi să se îndrepte spre 
profilul real. 

 
 

www.or
ien

tat
.ro




