
GRAFICUL ACTIVITĂȚII DE CERC PEDAGOGIC 

INFORMATICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, INFORMATICĂ ȘI TIC, 

INFORMATICIENI 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

SEMESTRUL I 

 

Coordonator: Inspector școlar  - Prof. Nicolae – Radu TĂBÎRCĂ 

 

TEMA 1. Schimb de bune practici din domeniul educației 

a) Diseminarea bunelor practici privind: 

        a. 1) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare; 

        a. 2) derularea parteneriatelor cu părinții, cu comunitatea locală, cu ONG-urile etc. 

     Notă:  

 De la fiecare școală, se va disemina cel puțin o bună practică dintre cele două categorii  

menționate: a.1) sau a.2) 

 Pentru prezentarea unei bune practici se va folosi formatul din anexă (schema modelului de bună 

practică)  și va fi transmis electronic responsabilului de cerc (document Word), în ziua activității 

de cerc pedagogic. 

 Responsabilii de cerc vor transmite inspectorului școlar, pe e-mail, după activitatea de cerc, o 

arhivă cu toate bunele practici prezentate la cercul pedagogic.   

 

b) Diseminarea experiențelor de succes ale cadrelor didactice care au participat la proiecte 

instituționale de mobilitate în scop de dezvoltare profesională, schimb de experiență și transfer de 

bune practici, la nivelul școlilor care implementează proiecte în cadrul Programului Erasmus+  

Notă: Prezentarea se va face numai dacă în cercul pedagogic respectiv sunt cadre didactice care au  

beneficiat de proiecte de tipul celor menționate mai sus. 

 

TEMA 2: Metode de învățare centrată pe elev 

 

Centrul metodic Data și ora Locul 

desfășurării 

Tema Responsabili 

 

LICEE 20.XI.2018 

ora 12.00 

Liceul Tehnologic 

Auto Târgoviște 
TEMA 1: 

Schimb de bune 

practici din domeniul 

educației 

 

 

TEMA 2: 

Metode de învățare 

centrată pe elev 

Prof. DUȚĂ MARIUS 

GIMNAZIU – 

TÂRGOVIȘTE I 

 

 

 

22.XI.2018 

ora 14.00 

 

 

Școala 

Gimnazială “I. 

Alex. Brătescu 

Voinești” 

Târgoviște 

Prof. VLAD CĂTĂLINA  

GIMNAZIU – 

TÂRGOVIȘTE II 

Prof. TĂBÎRCĂ 

ANGELICA IOANA 

GIMNAZIU – 

MORENI 

Prof. STATE CAMELIA  

 

GIMNAZIU – 

PUCIOASA - FIENI 

Prof. BAICU IZABEL  

GIMNAZIU – TITU Prof. PĂSAT 

GABRIELA  

GIMNAZIU – 

GĂEȘTI 

Prof. ANDREESCU 

LUCIA  

INFORMATICIENI 19.XI.2018 

ora 12.00 

Colegiul Național 

“Constantin 

Cantacuzino” 

Târgoviște 

Schimb de bune 

practici din domeniul 

educației 

 

Prof. CĂPRARU 

CLAUDIU  

 

Inspector școlar pentru informatică, 

Prof. Nicolae – Radu TĂBÎRCĂ 

 

 



ANEXA 1 

SCHEMA MODELULUI  DE BUNĂ  PRACTICĂ 

 

Unitatea de învățământ: .............................................. 

Numele și prenumele cadrului didactic: ........................................................... 

Clasa/clase: ......................... 

Categoria de bună practică*..................................................................................................... 

Prezentare: 

< Denumirea activității/ proiectului etc. > 

a) Descriere: O scurtă descriere a activității 

 

b) Beneficii: 

 ………………………. 

 ………………………. 

c) Dovezi: 

 Imagini; 

 Link-uri etc. 

 

 

Notă: *  Categoria de bună practică: 

               a. 1) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare; 

               a. 2) derularea parteneriatelor cu părinții, cu comunitatea locală, cu ONG-urile etc. 
 


