PROGRAMUL
ACTIVITĂȚILOR METODICE,
ȘTIINȚIFICE ȘI DE
PERFECȚIONARE

SEMESTRUL I
AN ȘCOLAR 2018 – 2019

 ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
COORDONATOR: prof. Victoria TOMESCU
Notă: Activitățile de cerc pedagogic se vor desfășura după orele de curs. Preșcolarii vor învăța
după programul normal ( nu va fi o zi liberă pentru preșcolari).
Pentru cadrele didactice de la toate grupele de preșcolari
TEMA : Literația, mijloc de dezvoltare a comunicării orale la preșcolari - Fiecare copil
merită o poveste.
Schimb de bune practici din învățământul preșcolar
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 grădiniță, 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 (model 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.
Centrul metodic
Târgovişte I si II

Târgoviște I și II
Găeşti

Data și ora
19.11.2018
Ora 13,00

20.11.2018
Ora 13,00

Locul
desfășurării
Grădiniţa P.P.
Nr.15 Târgoviște
Grădiniţa P.P.
Nr.13 Târgoviște
Grădiniţa PN
Aninoasa
Grădiniţa PP
Model, Valea
Voievozilor
Grădinița PP
Nr.2 Târgoviște
Grădiniţa P.N.
Siliște
Grădiniţa P N

Tema
Literația, mijloc
de dezvoltare a
comunicării orale
la preșcolari Fiecare copil
merită o poveste.

Responsabili
Lupu Ianina

Cristescu Corina
Ciulei Florentina
Morlovea Angela

Literația, mijloc
de dezvoltare a
comunicării orale
la preșcolari -

Popescu Florina
Dragomir
Ruxandra
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Centrul metodic

Data și ora

Locul
desfășurării
Răscăieți

Tema
Fiecare copil
merită o poveste.

Grădinița PN
Pătroaia

21.11.2018
Ora 13,00

Grădiniţa PP Nr.
4 Moreni

Moreni

22.11.2018
Ora 13,00

Grădinița PN
Nr.1 Moreni

23.11.2018
Ora 13,00

Grădiniţa Nr.4
P.N. Elena Mills
Pucioasa
Grădiniţa PN
Bădeni
Grădiniţa PN
Potlogi

Pucioasa

Titu

Grădinița PN
Românești

Titu

26.11.2018
Ora 13,00

Grădinița PN
Gura Șuții
Grădinița PP
Nr.2 Titu

Voineşti
Grădiniţa P.N.
Drăgăești
Băleni

27.11.2018
Ora 13,00
28.11.2018

Grădiniţa P.N
Mărcești
Grădiniţa P.N
Butimanu

Constantinescu
Steluța
Nedelcu Matei
Gheorghița

Grădinița PN
Mogoșani
Moreni

Responsabili

Literația, mijloc
de dezvoltare a
comunicării orale
la preșcolari Fiecare copil
merită o poveste.
Literația, mijloc
de dezvoltare a
comunicării orale
la preșcolari Fiecare copil
merită o poveste.
Literația, mijloc
de dezvoltare a
comunicării orale
la preșcolari Fiecare copil
merită o poveste.

Literația, mijloc
de dezvoltare a
comunicării orale
la preșcolari Fiecare copil
merită o poveste.
Literația, mijloc
de dezvoltare a
comunicării orale
la preșcolari Fiecare copil
merită o poveste.

Niță Valerica
Marinela
Scărlătescu Elena

Petrescu Olia

Stanciu Otilia

Ionescu Aurelia
Catrina Iulia
Dorobanțu
Gheorghița
Răducă Elena

Gheorghe Doina
Carmen
Canciu Ana Maria

Oprea Liliana
Vasile Iulia
Banu Daniela
Ene Ana Maria
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Anexa 1
MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ
Unitatea de învățământ: ..............................................
Numele și prenumele cadrului didactic: ...........................................................
Clasa: .........................
Categoria de bună practică*.....................................................................................................
Prezentare:
Povestea, modalitatea de exprimare
a) Descriere:
În cadrul programului Fiecare copil merită o poveste, lansat de Asociația OvidiuRo, prin
intermediul căruia au fost formate responsabilele de cerc și metodistele de la disciplina
învățământ preșcolar, în cadrul cercurilor pedagogice din semestrul I, care se vor desfășura
pe centre metodice, ne propunem să punem bazele unei infrastructuri pentru o educație
preșcolară de calitate capabile să se dezvolte din ce în ce mai mult, în timp, în special în
mediul rural. Peste 500 de profesori din învățământul preșcolar, vor fi formați pentru a duce
resurse și a disemina metode de dezvoltare a limbajului, a comunicării și a premiselor citirii
și scrierii.
b) Beneficii:
- dezvoltarea Centrelor pentru literație în grădinițele rurale și în cele care au copii din medii
defavorizate, prin distribuirea a zeci de mii de cărți pentru acasă, copiilor din cele mai
sărace comunități;
- acces la un vocabular divers și la lumea fascinantă a cărților de ficțiune și non-ficțiune;
- intensificarea relației dintre copii și povestitor (o personalitate, un părinte etc.);
- dezvoltarea abilităților de formare cu tehnici de predare centrate pe dezvoltarea literației;
- dezvoltarea alfabetizării timpurii folosind cărți ilustrate;
- dezvoltarea interesului pentru lectură.
c) Dovezi:
- Fotografii de la activitățile de formare pe literație, din cadrul cercurilor pedagogice și de
la activitățile desfășurate cu preșcolarii, în timp ce ascultă povești de la diferite
personalități și cadre didactice.
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 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
COORDONATOR: prof. dr. Mirela MIHĂESCU – inspector școlar
A. CLASA PREGĂTITOARE
TEMA 1. Schimb de bune practici din învățământul primar ( 9.00 – 10.30)
Diseminarea bunelor practici privind:
a) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu părinții/ comunitatea locală/ ONG-urile etc.
c) experiențele 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:
De la fiecare școală, se va disemina o bună practică dintre cele trei categorii menționate: a, b sau c.
Prezentarea în fața colegilor se poate realiza folosind PowerPoint sau document Word, la alegere.
Pentru transmiterea către responsabilul de cerc, în format electronic, a documentului care conține
bunele practici, se va folosi numai formatul din Anexa 1 (model de bună practică), document Word.
Transmiterea se poate face înainte de cerc sau în ziua cercului 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 (format Word). Va fi o singură arhivă pentru
întreg centrul metodic.




TEMA 2: Relaţia dintre curriculum şi evaluare – Raportul de evaluare la finalul clasei
pregătitoare ( 11.00 – 13.00)
 Analiza unor instrumente de evaluare: grile de monitorizare a progresului individual, instrumente
de observare sistematică (liste de verificare, scări de clasificare). Identificarea rolului acestora în
elaborarea Raportului de evaluare individuală ce se va elabora la finalul clasei pregătitoare
 Prezentarea Metodologiei de întocmire, completare și valorificare a raportului de evaluare la
finalul clasei pregătitoare
 Analiza formularului de Raport de evaluare la finalul clasei pregătitoare. Precizări referitoare
la aprecierea gradului de realizare a competențelor
 Prezentarea modului de formulare a aprecierilor și a recomandărilor – PPT (resp. de cerc)
B. CLASELE I-IV
TEMA 1. Schimb de bune practici din învățământul primar ( 9.00 – 10.30)
Diseminarea bunelor practici privind:
a) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu părinții/ comunitatea locală/ ONG-urile etc.
c) experiențele 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+
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Notă:
De la fiecare școală, se va disemina o bună practică dintre cele trei categorii menționate: a, b sau c.
Prezentarea în fața colegilor se poate realiza folosind PowerPoint sau document Word, la alegere.
Pentru transmiterea către responsabilul de cerc, în format electronic, a documentului care conține
bunele practici, se va folosi numai formatul din Anexa 1 (model de bună practică), document Word.
Transmiterea se poate face înainte de cerc sau în ziua cercului 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 (format Word). Va fi o singură arhivă pentru
întreg centrul metodic.

TEMA 2: Evaluarea prin portofoliu. Modalități de utilizare a grilei de evaluare a portofoliului:
interval orar 11.00 – 13.00
 Prezentarea structurii unui portofoliu, ca modalitate complementară de evaluare (responsabilul de
cerc)
 Analiza structurii unui portofoliu, ca modalitate complementară de evaluare - discuții
 Prezentarea grilei de evaluare - Anexa 3 din Scrisoarea metodică pentru clasele I-IV
(responsabilul de cerc)
 Discuții referitoare la modalitatea de utilizare a grilei în evaluare a portofoliului
GRAFICUL ACTIVITĂȚII DE CERC PEDAGOGIC- învățământ primar:
Centrul
Data și
Locul desfășurării
Tema
Responsabili
metodic
intervalul
orar
Pucioasa
20 nov. 2018
Școala Gimnazială „Diaconu Coresi” Schimb de bune Responsabilii
Fieni
practici
din de cerc din
9.00 – 13.00
învățământul primar centrul
Târgovişte I A
20 nov. 2018
Școala Gimnazială „Vasile Cârlova” (CP-IV)
metodic
9.00 – 13.00
Târgoviște
Găeşti
Titu

Moreni
Târgovişte II
Târgovişte I B
Băleni
Voinești

21 nov.2018
9.00 – 13.00
21 nov.2018
9.00 – 13.00

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”
Vișina
Școala Gimnazială „Pictor Nicolae
Grigorescu” Titu

22 nov.20178
9.00 – 13.00
22 nov.2018
9.00 – 13.00
23 nov.2018
9.00 – 13.00
23 nov.2018
9.00 – 13.00
26 nov.2018
9.00 – 13.00

Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni

Relaţia
dintre
curriculum
şi
evaluare – Raportul
de evaluare la finalul
clasei pregătitoare
(CP)

Școala Șuța Seacă ( din cadrul Școlii
Gimnaziale Raciu)
Școala Gimnazială „I.A. Brătescu –
Voinești” Târgoviște
Școala Gimnazială „Dora Dalles”
Bucșani
Școala Gimnazială Voinești

Evaluarea
prin
portofoliu. Modalități
de utilizare a grilei
de
evaluare
a
portofoliului (clasele
I-IV)

Notă:
 Prezența cadrelor didactice este obligatorie.
 Orele din ziua de cerc pedagogic se vor recupera, conform unui program ce se va stabili la nivelul
școlii, pentru fiecare clasă.
 Fiecare cadru didactic va prezenta directorului adeverința de participare la cercul pedagogic.
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ANEXA 1

MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ
Unitatea de învățământ: ..............................................
Numele și prenumele cadrului didactic: ...........................................................
Clasa: .........................
Categoria de bună practică*.....................................................................................................
Prezentare:
Teatrul – modalitate de exprimare
a) Descriere:
La Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște, elevii au realizat, împreună cu învățătoarea lor
(Iulia Roșoiu), piese de teatru pe care le-au prezentat în fața părinților, în sălile de spectacole ale
școlilor sau chiar pe scena teatrului din oraș. Au citit povești ale unor autori cunoscuți, le-au analizat,
apoi au pus în scenă piese de teatru care să ilustreze poveștile citite, dar și propriile povești integrate
în acestea. Charlie și fabrica de ciocolată, de Roald Dahl s-a transformat în piesa de teatru Charlie si
Fabrica de visuri ; Cum a furat Grinch Crăciunul, de Dr. Seuss a devenit o minunată poveste despre
cât de important este să apreciem sentimentele oamenilor (Crăciun cu emoții), iar povestea familiei
Trapp din Sunetul muzicii a devenit povestea unor copii care apreciază arta, dar și valorile familiei
(Sunetul inimii).
b) Beneficii:
 elevii au învățat să se exprime prin teatru, să-și exprime mai ușor sentimentele și să-și
gestioneze emoțiile;
 și-au îmbunătățit comunicarea verbală, paraverbală și nonverbală;
 s-a intensificat relația dintre copii, părinți și învățător prin implicarea familiei în crearea
decorurilor și a costumelor, dar mai ales prin emoția pe care cei mici au provocat-o părinților
lor;
 au existat copii care și-au descoperit aptitudini de „actor”.
c) Dovezi:
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Notă: * Categoria de bună practică:
a. inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
b. derularea parteneriatelor cu părinții/ cu comunitatea locală/ cu ONG-urile etc.
c. experiențele 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+
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 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
COORDONATOR: prof. Tatiana GHIȚĂ – inspector școlar
TEMA: 1. Diseminarea bunelor practici privind:
a) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu părinții, cu comunitatea locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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:
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 (model 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.
•

2. Evaluarea eficientă la examenele naționale
FORMA DE ORGANIZARE: Prelegeri ale unor personalități culturale dâmbovițene, pe tema
Limba română și primul Centenar, ateliere de lucru, dezbateri
ORGANIZATORI: responsabilii de centre metodice

DATA

27 nov. 2018

CENTRUL
METODIC
TÂRGOVIȘTE I,
ora 10,30

27 nov. 2018

TÂRGOVIȘTE II,

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PROFESOR

Școala Gimnazială Radu cel Mare,
Târgoviște

Pantazi Marilena

Școala Gimnazială Gura Ocniței

Coman Claudia

Liceul Tehnologic Voievodul

Tudor Andreea

Petcu Mădălin

ora 11,00
27 nov. 2018

LICEU
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DATA

CENTRUL
METODIC
ora 9,30

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Mircea, Târgoviște

PROFESOR

Ionescu Daniela
Zăhărăchescu
Daniela
Ciobanu Diana

20 nov. 2018

GĂEȘTI,

Școala Gimnazială Mogoșani

Dumitrașcu Ștefania
Mariana

Școala Gimnazială Corbii Mari

Pătrașcu Mădălina

ora 9,00
20 nov. 2018

TITU,

Găitănaru Ștefania

ora 10,30
20 nov. 2018

BĂLENI,
ora 8,30

20 nov. 2018

MORENI,
ora 9,00

20 nov. 2018

PUCIOASA,

Școala Gimnazială Dora Dalles
Bucșani

Toma Sorina

Școala Gimnazială I. L. Caragiale
Moreni – Structura Ghirdoveni

Gligan Adriana

Școala Gimnazială Buciumeni

Calmiciuc Mirabela

Școala Gimnazială Căprioru

Topolică Anda

ora 10,00
20 nov. 2018

VOINEȘTI,
ora 11:00
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 LIMBI MODERNE
COORDONATOR: prof. Mihaela ANTON- inspector școlar
Precizăm că la toate limbile moderne, la cercul pedagogic din semestrul I al anului școlar 20182019, se vor aborda, pe lângă tema deja stabilită, și următoarele teme:
 Aplicarea noilor programe școlare de limbi moderne pentru clasa a VI-a.
 Diseminarea bunelor practici privind:
a) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu părinții, cu comunitatea locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+

LIMBA ENGLEZĂ:
Nr.
crt.

Centrul
metodic

1

Târgoviște I
- licee

2

Târgoviște I
- gimnaziu

3

Târgoviște
II
gimnaziu +
liceu
Băleni
gimnaziu +
liceu
Găești
gimnaziu +
liceu
Moreni
gimnaziu +
liceu

4

5

6

7

8

Pucioasa
gimnaziu +
liceu
Titu
gimnaziu +
liceu

Tema
ComunicareConectare-Influență
(Leadership Game)
Teaching secondary
students
ComunicareConectare-Influență
(Leadership Game)
Developing Key
Competencies in 5th
Grade Students
Teaching Lower
Secondary Students
The English Teacher,
the Promoter of
European
Interculturality
Teaching Techniques
and Activities for
Effective Lessons
Teaching Lower
Secondary Students

Unitatea școlară în
care e planificată
activitatea
metodică
Colegiul Național
Ienăchiță Văcărescu
Târgoviște
Școala Gimnazială
Ioan Al. BrătescuVoinești Târgoviște
Colegiul Național
Ienăchiță Văcărescu
Târgoviște

Data /
ora

Responsabil

19.11.2018
Ora 13.00

Marcu Popescu
Mădălina

02.11.2018
Ora 10,00

Ungureanu
Marilena

19.11.2018
Ora 13.00

Marcu Popescu
Mădălina Bărboi
Luminița

Liceul Tehnologic
Udrea Băleanu
Băleni
Școala Gimnazială
Șerban Cioculescu
Găești
Școala Gimnazială
nr. 4 Moreni

19.11.2018
Ora 10,00

Brașoveanu
Cristina

05.11.2018
Ora 9,30

Vulpescu Lorelai

05.11.2018
Ora 10,00

Cismaru Daniela

Colegiul Național
Nicolae Titulescu
Pucioasa
Școala Gimnazială
Serban Cioculescu
Găești

19.11.2018
Ora 10,00

Ianeț Alina

05.11.2018
Ora 9,30

Vulpescu Lorelai
Pîrvu Daniel
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Nr.
crt.

Centrul
metodic
Voinești
gimnaziu +
liceu

9

Tema
ComunicareConectare-Influență
(Leadership Game)

Unitatea școlară în
care e planificată
activitatea
metodică
Școala Gimnazială
Voinești

Data /
ora
05.11.2018
Ora 13:00

Responsabil
Cigăran Costinela

LIMBA FRANCEZĂ:
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Centrul
metodic
Târgoviște I
– licee +
gimnaziu
Târgoviște
II
gimnaziu +
liceu
Băleni
gimnaziu +
liceu
Găești
gimnaziu +
liceu
Moreni
gimnaziu +
liceu

6

Pucioasa
gimnaziu +
liceu

7

Titu
gimnaziu +
liceu

8

Voinești
gimnaziu +
liceu

Tema
Techniques théâtrales
et emploi du texte
dramatique en classe
de FLE
La chanson française
en classe de FLE

Les activités ludiques
dans le développement
de la compétence de
communication orale
Techniques
d'animation en classe
de FLE
Les pratiques
communicatives pour
l’amélioration de
l’oral en classe de
FLE
L'évaluation
complémentaire dans
la classe de FLE du
XXIe siècle
Methodes modernes et
moyens
d'enseignement du
FLE
Une perspective
communicativeactionnelle sur les
proverbes

Unitatea școlară
în care e planificată
activitatea metodică
Colegiul Național
Constantin
Cantacuzino
Târgoviște
Școala Gimnazială
Dragomireşti

05.11.2018
Ora 09,00

Scoala Gimnaziala
Dârza Crevedia

12.11.2018
Ora 09:00

Paraschiv Oana
Stan Rodica

C.N. Vladimir Streinu
Găești

12.11.2018
Ora 10,00

Iordache Aurelia
Stănculeanu Nela

Colegiul Național I.L.
Caragiale Moreni

19.11.2018
Ora 10,00

Florea Cristina

Colegiul Național
Nicolae Titulescu
Pucioasa

12.11.2018
Ora 12,00

Nicolaescu Oana
Pașol Adina

Școala Gimnaziala
Pictor N. Grigorescu
Titu

26.11.2018
Ora 10,00

Gulie Dorin
Chițu Gabriela

Școala Gimnazială
Gura Bărbulețului

12.11.2018
Ora 09.30

Stoicescu Liviu
Nițulescu Alina

Data / ora

19.11.2018
Ora 09,00

Responsabil
Cîrstea Silvia
Stoica Angelica
Codreanu
Camelia
Palaș Rodica
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LIMBA GERMANĂ:
Centrul
metodic
Toate
centrele
metodice

Tema
Dezvoltarea competențelor
sociale în ora de limba
germană

Unitatea școlară
în care e planificată
activitatea metodică
Liceul Voievodul Mircea
Târgoviște

Data / ora

Responsabil

06.11.2018 Dragomirescu
Ora 11,00 Camelia
Sima Rhea
Silvia

LIMBA ITALIANĂ:
Centrul
metodic
Toate
centrele
metodice

Unitatea școlară
Tema
în care e planificată
activitatea metodică
Integrarea elementelor de
Colegiul Național Nicolae
cultură și civilizație în ora de Titulescu Pucioasa
limbă italiană

Data / ora
19.11.2018
Ora 11,00

Responsabil
Șerban Alina

13

 MATEMATICĂ
COORDONATOR: prof. Laura Maria ERCULESCU
Centrul
metodic
MORENI

VOINEȘTI

Data și ora

Locul
desfășurării

Tema

Responsabili

26.11.2018
Ora 9.00

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
MĂRGINENII DE
SUS

Tematică:
Prof. Dina Viorica
1.Diseminarea
bunelor Prof. Preda Florin
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor
cu părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă
de gimnaziu - Oră
demonstrativă
(clasele a VI-a)

26.11.2018
Ora 9.00

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
,,MATEI
GR.VLĂDEANU”
CÂNDEȘTI
VALE

Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor
cu părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) diseminarea experiențelor
de succes ale cadrelor
didactice care au participat
la proiecte instituționale de
mobilitate în scop de
dezvoltare profesională,

Prof. Voiculescu
Liliana
Prof. Stoica
Valentina
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Centrul
metodic

Data și ora

Locul
desfășurării

Tema

Responsabili

schimb de experiență și
transfer de bune practici, la
nivelul școlilor care
implementează proiecte în
cadrul Programului
Erasmus+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă
de gimnaziu- Oră
demonstrativă
(clasele a VI-a)
TÂRGOVIȘTE 26.11.2018
I
Ora 9.00

LICEUL DE
ARTE ,,BĂLAȘA
DOAMNA”
TÂRGOVIȘTE

Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor
cu părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă
de gimnaziu- Oră
demonstrativă
(clasele a VI-a)

Prof. Ghinescu
Veronica
Prof. Stan Irina
Prof. Dobrin
Aurel

TÂRGOVIȘTE 26.11.2018
II
Ora 9.00

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
ULMI –
STRUCTURA ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
VIIȘOARA

Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor

Prof. Nedelcu
Rodica
Prof. Pietrăreanu
Mihaela
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Centrul
metodic

PUCIOASA

Data și ora

19.11.2018
Ora 9.00

Locul
desfășurării

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
VULCANA BĂI

Tema
cu părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă
de gimnaziu- Oră
demonstrativă
(clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor
cu părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă
de gimnaziu- Oră
demonstrativă
(clasele a VI-a)

Responsabili

Prof. Aldica
Gizela
Prof. Stoicescu
Iuliana Bianca
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Centrul
metodic
GĂEȘTI

BĂLENI

Data și ora

Locul
desfășurării

26.11.2018
Ora 9.00

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
CĂPȘUNA
COBIA

19.11.2018
Ora 10.00

LICEUL
TEHNOLOGIC
,,UDREA
BĂLEANU”
BĂLENI

Tema
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor
cu părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă
de gimnaziu- Oră
demonstrativă
(clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor
cu părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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

Responsabili
Prof. Turcu
Adrian
Prof. Ionescu
Aura

Prof. Drăghici
Valentina
Prof. Ionescu
Andra
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Centrul
metodic

Data și ora

Locul
desfășurării

TITU

26.11.2018
Ora 9.00

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GHINEȘTI
SĂLCIOARA

LICEE

26.11.2018
Ora 9.00

COLEGIUL
NAȚIONAL ,,
CONSTANTIN
CARABELLA”

Tema
Erasmus+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă
de gimnaziu- Oră
demonstrativă
(clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor
cu părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă
de gimnaziu- Oră
demonstrativă
(clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor
cu părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) diseminarea experiențelor
de succes ale cadrelor
didactice care au participat
la proiecte instituționale de
mobilitate în scop de

Responsabili

Prof. Ilie Dobrița
Prof. Tudor
Roxana
Prof. Pintican
Cătălin

Prof. Catană
Daniela
Prof. Stoicescu
Corneliu
Prof. Gabor
Mihaela
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Centrul
metodic

Data și ora

Locul
desfășurării

Tema

Responsabili

dezvoltare
profesională,
schimb de experiență și
transfer de bune practici, la
nivelul
școlilor
care
implementează proiecte în
cadrul
Programului
Erasmus+
2.Bacalaureat
2019.
Statistici an școlar 2017 2018. Măsuri remediale
pentru anul școlar 20182019.
3.Oră demonstrativă.
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 INFORMATICĂ
COORDONATOR: prof. Nicolae – Radu TĂBÎRCĂ - inspector școlar
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
LICEE
GIMNAZIU –
TÂRGOVIȘTE I
GIMNAZIU –
TÂRGOVIȘTE II
GIMNAZIU –
MORENI
GIMNAZIU –
PUCIOASA - FIENI
GIMNAZIU – TITU
GIMNAZIU –
GĂEȘTI
INFORMATICIENI

Data și ora
20.XI.2018
ora 12.00

22.XI.2018
ora 14.00

19.XI.2018
ora 12.00

Locul
desfășurării
Liceul Tehnologic
Auto Târgoviște
Școala
Gimnazială “I.
Alex. Brătescu
Voinești”
Târgoviște

Colegiul Național
“Constantin
Cantacuzino”
Târgoviște

Tema
TEMA 1:
Schimb de bune
practici din domeniul
educației

TEMA 2:
Metode de învățare
centrată pe elev

Schimb de bune
practici din domeniul
educației

Responsabili
Prof. DUȚĂ MARIUS
Prof. VLAD CĂTĂLINA
Prof. TĂBÎRCĂ
ANGELICA IOANA
Prof. STATE CAMELIA
Prof. BAICU IZABEL
Prof. PĂSAT
GABRIELA
Prof. ANDREESCU
LUCIA
Prof. CĂPRARU
CLAUDIU
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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.

21

 FIZICĂ / CHIMIE
COORDONATOR: Prof. Gabriela DINU – inspector școlar
TEMA ACTIVITĂȚII: Schimb de bune practici –disciplinele fizică și chimie
b) 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 (model 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.
c) 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.

Centrul
metodic
Târgovişte licee
fizică

Data și ora

21.11. 2018
Va rugăm, dacă
se poate, să
aveți laptop/
tabletă la
dumneavoastră

Locul desfășurării
Universitatea Valahia
Corp A - Campus
Universitar

Ora 13.00

Tema

Responsabili

Schimb de bune
practici din domeniul
educației

Responsabilii de cerc
din centrul metodic

Workshop 1 Tehnologia de
tipărire 3D - o nouă
metodă de
îmbunătățire a
demersului
educațional
Workshop 2 eTwinning

Târgovişte licee 28.11.2018
Ora 10.00
chimie

Liceul Tehnologic
Tărtășești

Schimb de bune
practici din domeniul
educației

Responsabilii de cerc
din centrul metodic
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Centrul
metodic
Moreni

Data și ora

Locul desfășurării

21.11.2018
Ora 9.00

Școala Gimnazială nr 3
Moreni

Băleni

21.11.2018

Târgovişte I -II

21.11.2018
Ora 9.00
21.11.2018
Ora 9.00
28.11.2018

Muzeului National
Tehnic Dimitrie LeonidaBucurești
Școala Gimnazială Nucet

Voinești
Titu
Găeşti

28.11.2018
Ora 9.00

Pucioasa
Laboranți

28.11.2018
Ora 9.00
21.11.2018
Ora 9.00

Tema

Responsabili

Școala Gimnazială
Pucheni
Institutul de Cercetări
Criogenice și Izotopice
Vâlcea
Școala Gimnazială
Mătăsaru
Școala Gimnazială
Diaconu Coresi Fieni
Colegiul National
Constantin Cantacuzino

Schimb de bune
practici din domeniul
educației

Responsabilul de
cerc

Notă: În afara temei propuse pot fi abordate și alte teme stabilite de responsabilul centrului metodic.
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ANEXA 1
MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ
Unitatea de învățământ: ..............................................
Numele și prenumele cadrului didactic: ...........................................................
Clasa: .........................
Categoria de bună practică*.....................................................................................................
Prezentare:
Tema
a) Descriere:
b) Beneficii:
c) Dovezi:
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.
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 BIOLOGIE
COORDONATOR: Prof. Veronica STĂNCULEANU – inspector școlar
Centrul metodic
Data și ora
TÂRGOVIȘTE 27.11.2018
LICEU
Ora 9.00

Locul desfășurării
Liceul Tehnologic
,,Aurel Rainu”
Fieni

TÂRGOVIȘTE
GIMNAZIU

Școala Gimnazială
,,Tudor
Vladimirescu”,
Târgoviște

20.11.2018
Ora 9.00

Tema
Tematică:
1.Diseminarea bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul
de predare - învățare evaluare;
b)
derularea
parteneriatelor
cu
părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile
etc.;
c)
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+
2.Bacalaureat
2019.
Statistici an școlar 2017 2018. Măsuri remediale
pentru anul școlar 20182019.
Tematică:
1.Diseminarea bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul
de predare - învățare evaluare;
b)
derularea
parteneriatelor
cu
părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile
etc.;

Responsabili
Prof. Aron
Nicoleta
Prof. Vatavu
Lidia
Prof. Tănase
Ofelia Antoaneta

Prof. Stoica
Florina
Prof. Săvescu
Cornelia
Mariana
Prof. Anghel
Mihaela
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Centrul metodic

GĂEȘTI

Data și ora

20.11.2018
Ora 9.00

Locul desfășurării

Școala Gimnazială
Șelaru

Tema
c)
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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua
programă de gimnaziu (clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul
de predare - învățare evaluare;
b)
derularea
parteneriatelor
cu
părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile
etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua
programă de gimnaziu (clasele a VI-a)

Responsabili

Prof. Văduva
Gabriela
Prof. Gălbează
Moraru Dana
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Centrul metodic
Data și ora
TITU
20.11.2018
Ora 9.00

BĂLENI

27.11.2018
Ora 9.00

Locul desfășurării
Școala Gimnazială
Ghergani, Răcari

Liceul Tehnologic
,,Udrea Băleanu”,
Băleni

Tema
Tematică:
1.Diseminarea bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul
de predare - învățare evaluare;
b)
derularea
parteneriatelor
cu
părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile
etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua
programă de gimnaziu(clasele a VI-a)
1.Diseminarea bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul
de predare - învățare evaluare;
b)
derularea
parteneriatelor
cu
părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile
etc.;
c) diseminarea
experiențelor de succes
ale cadrelor didactice
care au participat la
proiecte instituționale de
mobilitate în scop de
dezvoltare profesională,

Responsabili
Prof. Ilie Dorina
Prof. Panait
Gizela

Prof. Berbec
Rodica
Prof. Dorobanțu
Gabriela
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Centrul metodic

PUCIOASA/
MORENI

Data și ora

20.11.2018
Ora 9.00

Locul desfășurării

Școala Gimnazială
,,Constantin
Secăreanu”, Runcu

Tema
schimb de experiență și
transfer de bune practici,
la nivelul școlilor care
implementează proiecte
în cadrul Programului
Erasmus+Adaptarea
demersului didactic la
noua programă de
gimnaziu- (clasele a VIa)
1.Diseminarea bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul
de predare - învățare evaluare;
b)
derularea
parteneriatelor
cu
părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile
etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua
programă de gimnaziu(clasele a VI-a)

Responsabili

Prof. Anastase
Daniela
Prof. Cojocaru
Ionela
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 ISTORIE / ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
COORDONATOR: Prof. Mihaela ORFANU – inspector școlar

Centrul
metodic
MORENI

VOINEȘTI

Data și ora

Locul
desfășurării

29.11.2018
Ora 9.00

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NR.4 MORENI

29.11.2018
Ora 9.00

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
CĂPRIORU

Activitatea
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici
privind:
a) inovarea în procesul de predare învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții, cu comunitatea locală, cu
ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului didactic la
noua programă de gimnaziu- Oră
demonstrativă (clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici
privind:
a) inovarea în procesul de predare învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții, cu comunitatea locală, cu
ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului didactic la
noua programă de gimnaziu - Oră
demonstrativă (clasele a VI-a)

Responsabili
Responsabil
centru metodic
Prof. Amalia
Negoescu

Responsabil
centru metodic
Prof. Cătălin
Chițulescu
Prof. Marius
Chivu
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Centrul
Data și ora
metodic
TÂRGOVIȘT 22.11.2018
E I și II
Ora 9.00

PUCIOASA

GĂEȘTI

29.11.2018
Ora 9.00

29.11.2018
Ora 9.00

Locul
desfășurării
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
„SMARANDA
GHIORGHIU”
TÂRGOVIȘTE

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GLODENI

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
VALEA MARE

Activitatea
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici
privind:
a) inovarea în procesul de predare învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții, cu comunitatea locală, cu
ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului didactic la
noua programă de gimnaziu - Oră
demonstrativă (clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici
privind:
a) inovarea în procesul de predare învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții, cu comunitatea locală, cu
ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului didactic la
noua programă de gimnaziu- Oră
demonstrativă (clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici
privind:
a) inovarea în procesul de predare învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu

Responsabili
Responsabil
centru metodic
Prof. Elena
Ciuciuc
Prof. Mihaela
Rotaru

Responsabil
centru metodic
Prof. Camelia
Moraru
Prof. Ecaterina
Pițurlea

Responsabil
centru metodic
Prof. Virgil
Guță
Prof. Tatiana
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Centrul
metodic

BĂLENI

TITU

Data și ora

22.11.2018
Ora 9.00

22.11.2018
Ora 9.00

Locul
desfășurării

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NICULEȘTI

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
VIZUREȘTI

Activitatea
părinții, cu comunitatea locală, cu
ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului didactic la
noua programă de gimnaziu- Oră
demonstrativă (clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici
privind:
a) inovarea în procesul de predare învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții, cu comunitatea locală, cu
ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului didactic la
noua programă de gimnaziu- Oră
demonstrativă (clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici
privind:
a) inovarea în procesul de predare învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții, cu comunitatea locală, cu
ONG-urile etc.;
c) diseminarea experiențelor de
succes ale cadrelor didactice care au
participat la proiecte instituționale de
mobilitate în scop de dezvoltare

Responsabili
Necula

Responsabil
centru metodic
Prof. Cornel
Mărculescu
Prof. Gina
Cega

Responsabil
centru metodic
Prof. Nicu
Vlădescu
Prof. Camelia
Matei
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Centrul
metodic

LICEE

SOCIOUMANE
LICEE

Data și ora

29.11.2018
Ora 9.00

29.11.2018
Ora 9.00

Locul
desfășurării

LICEUL DE
ARTE
„BĂLAȘA
DOAMNA”
TÂRGOVIȘTE

LICEUL
TEORETIC
„PETRU
CERCEL”
TÂRGOVIȘTE

Activitatea
profesională, schimb de experiență și
transfer de bune practici, la nivelul
școlilor care implementează proiecte
în cadrul Programului Erasmus+
2.Adaptarea demersului didactic la
noua programă de gimnaziu- Oră
demonstrativă (clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici
privind:
a) inovarea în procesul de predare învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții, cu comunitatea locală, cu
ONG-urile etc.;
c) 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+
2. Oră demonstrativă
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici
privind:
a) inovarea în procesul de predare învățare -evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții, cu comunitatea locală, cu
ONG-urile etc.;
c) 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+
2. Oră demonstrativă

Responsabili

Responsabil
centru metodic
Prof. Roxana
Petre
Prof. Adriana
Mihai

Responsabil
centru metodic
Prof. Lavinia
Vișan
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 GEOGRAFIE
COORDONATOR: Prof. Mihaela ORFANU – inspector școlar

Centrul
metodic
MORENI

VOINEȘTI

Data și ora

Locul
desfășurării

29.11.2018
Ora 9.00

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NR. 4 MORENI

29.11.2018
Ora 9.00

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
CĂPRIORU

Activitatea
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții,
cu
comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă de
gimnaziu - Oră demonstrativă
(clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții,
cu
comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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

Responsabili
Responsabil centru
metodic
Prof. Marilena Despa
Prof. Amalia
Negulescu

Responsabil centru
metodic
Prof. Irina
Constantinescu
Prof. Marius Chivu
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Centrul
metodic

Data și ora

TÂRGOVIȘ 22.11.2018
TE I și II
Ora 9.00

PUCIOASA

06.12.2018
Ora 9.00

Locul
desfășurării

Activitatea

nivelul
școlilor
care
implementează proiecte în
cadrul Programului Erasmus+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă de
gimnaziu - Oră demonstrativă
(clasele a VI-a)
ȘCOALA
Tematică:
GIMNAZIALĂ
1.Diseminarea
bunelor
DECINDENI practici privind:
DRAGOMIREȘTI
a) inovarea în procesul de
predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții,
cu
comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă de
gimnaziu - Oră demonstrativă
(clasele a VI-a)
ȘCOALA
Tematică:
GIMNAZIALĂ
1.Diseminarea
bunelor
NR. 4 “Elena
practici
privind:
Donici
a) inovarea în procesul de
Cantacuzino”
predare - învățare - evaluare;
PUCIOASA
b) derularea parteneriatelor cu
părinții,
cu
comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) diseminarea experiențelor
de succes ale cadrelor
didactice care au participat la
proiecte instituționale de
mobilitate în scop de
dezvoltare
profesională,

Responsabili

Responsabil centru
metodic
Prof. Angelica Milea
Prof. Cristina
Dumitru

Responsabil centru
metodic
Prof. Raluca Cârnaru
Prof. Viorica
Cremenciuc
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Centrul
metodic

GĂEȘTI

BĂLENI

Data și ora

29.11.2018
Ora 9.00

22.11.2018
Ora 9.00

Locul
desfășurării

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
„ȘERBAN
CIOCULESCU”
GĂEȘTI

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NICULEȘTI

Activitatea
schimb de experiență și
transfer de bune practici, la
nivelul
școlilor
care
implementează proiecte în
cadrul Programului Erasmus+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă de
gimnaziu - Oră demonstrativă
(clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții,
cu
comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă de
gimnaziu - Oră demonstrativă
(clasele a VI-a)
Tematică:
1.Diseminarea
bunelor
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții,
cu
comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) diseminarea experiențelor
de succes ale cadrelor
didactice care au participat la
proiecte instituționale de

Responsabili

Responsabil centru
metodic
Prof. Violeta
Lăzărescu
Prof. Magdalena
Boboc

Responsabil centru
metodic
Prof. Cornel
Mărculescu
Prof. Gina Cega
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Centrul
metodic

TITU

LICEE

Data și ora

22.11.2018
Ora 9.00

22.11.2018
Ora 9.00

Locul
desfășurării

Activitatea

mobilitate în scop de
dezvoltare
profesională,
schimb de experiență și
transfer de bune practici, la
nivelul
școlilor
care
implementează proiecte în
cadrul Programului Erasmus+
2.Adaptarea demersului
didactic la noua programă de
gimnaziu - Oră demonstrativă
(clasele a VI-a)
ȘCOALA
Tematică:
GIMNAZIALĂ
1.Diseminarea
bunelor
NR.2 TITU TÂRG
practici privind:
a) inovarea în procesul de
predare - învățare - evaluare;
b) derularea parteneriatelor cu
părinții,
cu
comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) 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+
2.Adaptarea
demersului
didactic la noua programă de
gimnaziu - Oră demonstrativă
(clasele a VI-a)
LICEUL
Tematică:
TEHNOLOGIC
1.Diseminarea
bunelor
„CONSTANTIN
practici privind:
BRÂNCOVEANU
a) inovarea în procesul de
”
predare - învățare -evaluare;
TÂRGOVIȘTE
b) derularea parteneriatelor cu
părinții,
cu
comunitatea
locală, cu ONG-urile etc.;
c) diseminarea experiențelor
de succes ale cadrelor

Responsabili

Responsabil centru
metodic
Prof. Liliana Stanciu
Prof. Mariana Sandu

Responsabil centru
metodic
Prof. Mariana
Mihăescu
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Centrul
metodic

Data și ora

Locul
desfășurării

Activitatea

Responsabili

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+
2.Adaptarea
demersului
didactic la noua programă de
gimnaziu - Oră demonstrativă
(clasele a VI-a)
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 RELIGIE
COORDONATOR: prof. dr. Mihai STAN

ACTIVITATE
PROIECTATĂ

DATA

LOC DE
DESFĂȘURARE

CENTRUL
METODIC

PARTICIPANȚI

RESPONSABIL
CENTRU
METODIC

Exemple practice
de integrare a
activităților de tip
outdoor la
disciplina Religie.

22
noiembrie
2018

Vizită la Salina
Ocnele MariMânăstirea dintr-un
lemn, Mânăstirea
Bistrița, Mânăstirea
Horezu

Toate
Centrele

Profesorii de
religie din toate
centrele metodice

Prof. Radu
Liliana

Activități de
observare a
spațiilor sau
obiectelor cu
caracter sacru,
discuții cu
specialişti,
dialoguri cu
duhovnici.

 ARTE
COORDONATOR: prof. dr. Mihai STAN
ACTIVITATE
PROIECTATĂ

DATA

LOC DE
DESFĂȘURARE

CENTRUL
METODIC

PARTICIPANȚI

RESPONSABIL
CENTRU
METODIC

Exemple practice
de integrare a
activităților de tip
out door la aria
curriculară ARTE

22
noiembrie
2018

Vizită la Muzeul
Națională de Artă
București- galeria
natională de arta
româneasca veche
și moderna

Toate
Centrele

Profesorii de
arte din toate
centrele
metodice

Prof. Preda
Oana
Prof. Bondu
Alexandru
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 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
COORDONATOR: prof. dr. Octav CONSTANTINESCU – inspector școlar
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR – GIMNAZIAL
1. “Bune practici din activitatea didactică și competițională”
a) Diseminarea bunelor practici privind:
a. 1) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
a. 2) derularea parteneriatelor cu părinții/ comunitatea locală/ ONG-urile etc;
b) Diseminarea bunelor practici de către cadrele 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 au implementat / implementează proiecte
europene.
De la fiecare școală, se va disemina cel puțin o bună practică - realizare în format electronic
(word) şi letric.
2. “Necesitatea şi importanţa aplicării noii programe școlare la clasa a VI-a” (întocmirea
planificării după modelul dat de minister la clasa a V-a - realizare în format electronic word şi
pe hârtie ).
Fiecare responsabil de cerc va distribui înainte de activitate formularul pentru colectarea
bunelor practici, îl va colecta în format electronic în ziua activității de la fiecare școală, va
întocmi adeverinţele de participare la cerc, referat, proiect didactic și CIS-ul Asociației
sportive școlare.
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
1. . “Bune practici din activitatea didactică și competițională”
a) Diseminarea bunelor practici privind:
a. 1) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
a. 2) derularea parteneriatelor cu părinții/ comunitatea locală/ ONG-urile etc.;
b) Diseminarea bunelor practici de către cadrele 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 au implementat / implementează proiecte
europene.
De la fiecare școală, se va disemina cel puțin o bună practică - realizare în format electronic
(word) şi letric.
ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAŢIONAL SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR
1. “Bune practici din activitatea didactică și competițională”
a) Diseminarea bunelor practici privind:
a. 1) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
a. 2) derularea parteneriatelor cu părinții/ comunitatea locală/ ONG-urile etc.;
b) Diseminarea bunelor practici de către cadrele 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 au implementat / implementează proiecte europene.
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De la fiecare școală, se va disemina cel puțin o bună practică - realizare în format electronic
(word) şi letric.
Notă: Referatul şi proiectul de lecţie se transmit la responsabilii cercului metodic şi
inspector cu cel puţin o săptămână înainte de data cercului în format electronic word.
Responsabilii centrelor metodice vor transmite proiectele/referatele tuturor profesorilor
din centrul metodic pe e-mail și CIS-ul Asociației sportive școlare/performanță.
Formularul de colectare a exemplelor de bună practică va fi transmis de responsabilul de
cerc fiecărui cadru didactic din centrul metodic. Responsabilul le va colecta în ziua
activității și le va transmite inspectorului de specialitate, denumite și grupate pe cele trei
categorii.
Centrul metodic

Data și ora

GĂEŞTI

23. 11. 2018
Ora 1100

TITU

23. 11. 2018
Ora 900

TÂRGOVIŞTE
II

Locul
desfășurării
Şc. Gimnazială,
”Ș. Cioculescu”
Găești

Tema

Responsabili

Lecţie practică cls. a VI-a
Referat - Documente
oficiale în educație fizică.

Prof. Mardar
Elena
Prof. Stoica
Adrian

Şc. Gimnazială
Tărtășești

Lecţie practică cls. a VI-a
Referat - Documente
oficiale în educație fizică.

Prof. Doltu
Ioana
Prof. Ion
Raluca

23. 11. 2018
Ora 1100

Şc. Gimnazială
Gura Ocniţei

Lecţie practică cls. a VI-a
Referat - Documente
oficiale în educație fizică.

Prof. Stanciu
Dragoș
Prof. Nicolae
Nicolae

TÂRGOVIŞTE I

23. 11. 2018
Ora 0900

Şc. Gimnazială
”I. Al. B.
Voinești”
Târgoviște

Lecţie practică cls. a VI-a
Referat - Documente
oficiale în educație fizică.

Prof.
Niculăescu Nic.
Prof. Vlad
Georgiana

VOINEŞTI

07. 12. 2018
Ora 0900

Şc. Gimnazială
”I. Gabrea”
Văleni

Lecţie practică cls. a VI-a
Referat - Documente
oficiale în educație fizică.

Prof. Popescu
Ciprian
Prof. Țipelea
Bogdan

PUCIOASA

07. 12. 2018
Ora 1100

Şc. Gimnazială
Vulcana
Pandele

Lecţie practică cls. a VI-a
Referat - Documente
oficiale în educație fizică.

Prof. Duță
Constantin
Prof. Leurzeanu
V.
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Centrul metodic

Data și ora

MORENI

07. 12. 2018
Ora 900

BĂLENI

07. 12. 2018
Ora 1100

LICEE

07. 12. 2018
Ora 1200

C.S.Ş. – C.P.S.

26. 11. 2018
Ora 1000

Locul
desfășurării
Şc. Gimnazială
Nr. 1 Moreni

Tema

Responsabili

Lecţie practică cls. a VI-a
Referat - Documente
oficiale în educație fizică

Prof.
Mihăilescu C.
Prof. Ionescu
Ciprian
Prof. Stoicescu
Marius
Prof. Stroe
Valentin
Prof. Groza
Nicolae
fiecare unit. de
înv.
Prof. Bădiceanu
M. (a)
Prof. Gogu
Dragoș (j)
fiecare unit. de
perf.

Liceul
Tehnologic “U.
Băleanu”
Băleni
Liceul “V.
Mircea”
Târgoviște

Lecţie practică cls. a VI-a
Referat - Documente
oficiale în educație fizică

Clubul Sportiv
Școlar
Târgoviște

Lecţie practică gr. Încep.
Referat - Documente
oficiale în educație fizică

Lecţie practică cls. a IX-a
Referat - Documente
oficiale în educație fizică
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 ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC
COORDONATOR: prof. Luminița POPESCU – inspector școlar
La toate cercurile se vor prezenta:
TEMA 1. Schimb de bune practici din învățământul profesional şi tehnic
c) Diseminarea bunelor practici privind:
a. 1) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
a. 2) derularea parteneriatelor cu operatorii economici, cu comunitatea locală, 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 (model 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.
d) 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 este precizată la fiecare cerc, conform tabelului de mai jos.
Cerc metodic domeniul de
pregătire
Mecanic 1
Mecanic 2

Data și ora

28.11.2018
Ora 11

Locul
desfășurării
Liceul
Tehnologic”Iorda
che
Golescu”
Găești

Tema





Asigurarea calității în
procesul de predare –
învățare - evaluare
Implementarea
standardelor de
pregătire profesională
și a curriculumului
revizuit pentru clasa a
XI-a liceu tehnologic și
clasa XI-a învățământ
profesional aprobate
prin OMENCȘ nr.
4121/2016, respectiv
OMEN nr.
3500/29.03.2018
Strategii de organizare
a demersurilor

Responsabili
Leaşu Florica
Georgescu
Gabriela
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Cerc metodic domeniul de
pregătire

Data și ora

Locul
desfășurării

Tema





Electricelectrotehnicelectromecanicelectronicăautomatizari

21.11.2018
9,00-14,00

Liceul
Tehnologic”Iorda
che Golescu”
Găești







didactice din
perspectiva noului
curriculum – clasa a XI
a liceu și învăţământ
profesional
Analiza
Regulamentelor
specifice de organizare
și desfășurare a
olimpiadei de la
disciplinele din aria
curriculară tehnologii
și a concursurilor
profesionale, precum și
a noilor programe de la
clasa a XI-a.
Formare în examinare
pentru examenele de
certificare a calificării
profesionale
Aplicarea normelor
metodologice în
învățământul
profesional și tehnic.
Evaluarea
competențelor
profesionale/ activității
profesionale a cadrelor
didactice la nivelul
disciplinelor/activitățil
or educaționale,prin:
utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare,
calitatea implementării
curriculumului la
fiecare modul, tratarea
diferențiată și
individualizată a
predării-învățăriievaluării,
îmbunătățirea
rezultatelor școlare ale
elevilor
Metodologia de
organizare și
desfășurare a

Responsabili

Ștefan Georgeta
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Cerc metodic domeniul de
pregătire

Data și ora

Construcții –
Textile Pielărie

21.11.2018

Agricultură/
horticultură;
Agricultură
ecologică;
Protecţia
plantelor;
Ecologie şi

28 .XI.2018

Ora 10:00

ora 1100

Locul
desfășurării

Liceul
Tehnologic
“Udrea Băleanu”
Băleni

Liceul
Tehnologic Nucet

Tema
olimpiadelor școlare,
concursurile
profesionale.
 Diseminarea bunelor
practici privind
inovarea în procesul de
predare-învățare evaluare , dezvoltarea
parteneriatelor cu
părinții, comunitatea
locală, ONG-uri ;
 Formare în examinare
pentru examenele de
certificare a calificării
profesionale
 Activități specifice
modernizării
învățământului
profesional și tehnic în
anul școlar 20182019.
 Cadrul normativ
privind organizarea
procesului de
învățământ.
 Parteneriat școală –
agent economic,
oportunități reale de
angajare.
 Exemple de bune
practici, lecție
demonstrativă – atelier
confecții.
 Referat: „Evaluarea
competențelor
profesionale”.
 Formare în examinare
pentru examenele de
certificare a calificării
profesionale
 Evaluarea
competențelor
profesionale/
activității profesionale
a cadrelor didactice la
nivelul disciplinelor/
activităților

Responsabili

Cristea Elena

Guran Elena
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Cerc metodic domeniul de
pregătire
protecţia
mediului;
Industrie
alimentară;
Silvicultură.

Economic

Data și ora

28.11.2018, ora
10,00

Locul
desfășurării

Liceul
Tehnologic „Dr.
C. Angelescu”
Găeşti

Tema

Responsabili

educaționale,prin:
utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare,
calitatea
implementării
curriculumului la
fiecare modul, tratarea
diferențiată și
individualizată a
predării-învățăriievaluării, îmbunătățirea
rezultatelor școlare ale elevilor
 Industrie alimentară:
Lucrare de
laborator/Proces
tehnologic. Tema:
”Tehnologia de
obținere a cornurilor
cu gem”, Prof:Varlan
Angela/ Nicolae
Steliana
 Formare în examinare
pentru examenele de
certificare a calificării
profesionale
Georgescu
 Curriculum clasa a XI a
Roxana
 CDL – clasa a XI a,
exemple de bune practici
 Resurse educaționale
deschise – cum realizăm
astfel de resurse
 Bune practici în
dezvoltarea parteneriatelor
școală – agent economic
(clasa a XI a și a XII a)
 Aplicarea metodei
inovative firma de
exercițiu
 Inter și transdisciplinaritate
în IPT – aspecte teoretice,
aplicații
practice
și
exemple de bune practici
 Formare în examinare
pentru examenele de
certificare a calificării
profesionale
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Cerc metodic domeniul de
pregătire
Educație
tehnologică

Data și ora

Locul
desfășurării

14.11.2018
București

Tema




Sănătate şi
asistenţă
pedagogică –
şcoala
postliceală
sanitară de stat
şi particulară

28.11.2018, ora
14,00

Şcoala
Postliceală
Sanitară „Carol
Davila”,
Târgovişte











Vizită de studiu la Târgul
internațional de carte
GAUDEAMUS - Carte
de învățătură, 2018 şi la
Muzeul Tehnicii „Dimitrie
Leonida” Bucureşti
Consilierea cadrelor
didactice pentru aplicarea
noilor programe pentru
învățământul gimnazial clasa a VI-a și pentru
sporirea calității în
educație
Cadrul normativ în vigoare
pentru anul şcolar 20182019;
Discutarea noului
curriculum şcolar;
Metodologia de organizare
şi desfăşurare a
examenului de CCP,
nivel 5;
Formare în examinare
pentru examenele de
certificare a calificării
profesionale
Structura subiectelor
pentru examenul de CCP,
nivel 5;
Lecţie demonstrativă cu
utilizarea metodelor activparticipative;
Beneficiile proiectelor
europene – Exemple de
bune practici.

Responsabili
Rîncă Mioara
Rotaru Aurica
Voicu Ion

Petroiu Carmen
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ANEXA
MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ
Unitatea de învățământ: ..............................................
Numele și prenumele cadrului didactic: ...........................................................
Clasa: .........................
Categoria de bună practică*.....................................................................................................
Prezentare:

a) Descriere:
b) Beneficii:
c) Dovezi:
Notă: * Categoria de bună practică:
a. 1) inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
a. 2) derularea parteneriatelor cu operatorii economici, cu comunitatea locală, etc,
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 ACTIVITĂȚI EDUCATIVE
COORDONATOR: prof. dr. Elena MOSOR – inspector școlar

Data și ora

Centrul
metodic
Moreni

23 nov.2018

Târgovişte I

9.00 – 13.00
7 dec.2018

Băleni

9.00 – 13.00
23 nov.2018

Târgovişte I I

9.00 – 13.00
7 dec.2018

Voinești

9.00 – 13.00
5 nov.2018

Titu

9.00 – 13.00
23 nov.2018

Găeşti

9.00 – 13.00
23 nov.2018

Pucioasa

13.00 – 17.00
7 dec.2018

Palatul/
Cluburile
Copiilor

Tema

Școala Gimnazială
Iedera

9.00 – 13.00

TEMA 1. Schimb de bune
practici din învățământul
gimnazial
Diseminarea bunelor practici
Școala Gimnazială
privind:
„Paul Bănică”
a) inovarea în procesul de
Târgoviște
predare - învățare – evaluare;
Liceul Tehnologic
b) derularea parteneriatelor cu
„Udrea Băleanu” –
părinții, cu comunitatea locală,
gimnaziu
cu ONG-urile etc.;
Școala Gimnazială
c) diseminarea experiențelor
Comișani
de succes ale cadrelor
didactice care au participat la
Școala Gimnazială
proiecte instituționale de
Voinești
mobilitate în scop de
Școala Gimnazială Gura dezvoltare profesională,
schimb de experiență și
Șuții
transfer de bune practici, la
nivelul școlilor care
Școala Gimnazială
implementează proiecte în
Pătroaia Vale
cadrul Programului Erasmus+
TEMA 2. Implicarea civică în
Școala Gimnazială
viața școlii - lecție deschisă
„Grigore Rădulescu”
Portofoliul personal de
Bezdead
învățare:
Înregistrarea/documentarea
procesului de învățare prin text
Colegiul Național
scris, desen, audio/video sau în
„Constantin
Cantacuzino” Târgoviște format online;

7 dec.2018

Clubul Copiilor Găești

9.00 – 13.00

LICEELE

Locul desfășurării

23 nov.2018

9.00 – 13.00

Responsabili
Responsabilii
de cerc din
centrul
metodic

Tema
„ Parteneriatele și proiectele
educaționale sursă de
dezvoltare instituțională”
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 PROIECTE EDUCAȚIONALE
COORDONATORI: prof. Cristina GROZA – inspector școlar
prof. Valentin STANCU – inspector școlar
Public țintă: Profesori responsabili cu proiectele educaționale europene la nivelul unităților de
învățământ, directori

Centrul metodic

Toate centrele
metodice

Data și ora

27. XI. 2018,
Ora 14,00

Locul
desfășurării

IȘJ.
Dâmbovița –
sala de ședințe

Tema

Responsabili

Sesiune de informare
cu privire la Apelul
național 2019 al
Programului
Erasmus+
Diseminare bunelor
practici privind
inovarea în procesul
de predare-învățareevaluare dezvoltate
în proiectele
Erasmus+

Inspectorii școlari
pentru proiecte
educaționale:
Prof. Groza Cristina
Prof. Stancu
Valentin
Coordonatori ai
proiectelor Erasmus+
finalizate sau aflate în
derulare

 ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE – ÎNVĂȚĂMÂNT
PRIMAR
COORDONATOR: prof. Valentin STANCU – inspector școlar

Centrul metodic

Data și ora

Toate unitățile de 29 noiembrie
învățământ
2018
primar care
Ora 13.00
școlarizează în
alternativa Step
by Step

Locul
desfășurării
Sala de ședințe a
IȘJ Dâmbovița

Tema

Responsabili

Diseminare
bunelor practici
în alternativa
Step by Step

Responsabil cerc
metodic prof.
învățământ primar
Petrescu Andreea
Inspector școlar prof.
Stancu Valentin
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 ACTIVITĂȚI METODICE ORGANIZATE DE
C.C.D. DÂMBOVIȚA
COORDONATOR: prof. dr. Daniela Luminița BARBU – Director C.C.D. DÂMBOVIȚA
CERCURI METODICE CU RESPONSABILII CU FORMAREA CONTINUĂ
Data și ora locul
desfășurării
23.11.2018
Ora 13.00

Centrul metodic
Târgoviște 1

Băleni, Găești,Voinești

20.11.2018
Ora 13.00

Târgoviște 2, Pucioasa

22.11.2018
Ora 13.00

Moreni, Titu

21.11.2018
Ora 13.00

Tema
Formarea continuă
între opțiune și
necesitate
Formarea continuă
între opțiune și
necesitate
Formarea continuă
între opțiune și
necesitate
Formarea continuă
între opțiune și
necesitate

Responsabili
Prof. metodist
Crenguța ALEXE
Prof. metodist
Livia GRIGORESCU
Prof. metodist
Aurora SOLOMON
Prof. metodist
Maria UNGUREANU

CERC METODIC CU BIBLIOTECARII ȘCOLARI, RESPONSABILII CDI/
PROFESORII DOCUMENTARIȘTI

Centrul metodic

Data și ora

Băleni, Găești,
Moreni, Pucioasa,
Târgoviște 1,
Târgoviște 2, Titu,
Voinești

28.11.2018

Locul
desfășurării
CCD
Dâmbovița

Tema

Responsabil

Biblioteca, spațiu
de tranziție între
învățarea formală
și cea nonformală

Bibliotecar
Emanuela DRAGOȘ
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 ACTIVITĂȚI METODICE ORGANIZATE DE CENTRUL
JUDEŢEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENŢĂ
EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
COORDONATOR: prof. Cristina MARIN – Director C.J.R.A.E. DÂMBOVIȚA
 Disciplina: ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Coordonator: prof. psiholog Tatiana POPA
Centrul
Data și ora
metodic
Asistenţă
Data:
psihopedagogică 09.11.2018
Ora: 18,30

Locul
desfășurării
Librăria
Cărtureşti
Verona Bucureşti

Tema

Responsabil

Prof. consilier
Participare la
evenimentul organizat școlar POPA
în cadrul “Săptămânii TATIANA
Psi” cu tema:
Emoţii: afecte şi
sentimente; invitat
Petre Rădescu

 Disciplina: LOGOPEDIE ȘI TERAPII SPECIFICE
Coordonator: prof. psihopedagog Marilena ANDREESCU
Centrul
metodic
CLI și Școala
Gimnazială
Specială
Târgoviște

Data și ora
Data:
23.11.2018
Ora: 10.00

Locul
desfășurării
Şcoala
Gimnazială
Specială
Târgoviște

Tema
Dezvoltarea unui
mediu şcolar incluziv,
prin metode
colaborative

Responsabil
Andreescu
Marilena
Kara Constanţa
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 ACTIVITĂȚI METODICE ORGANIZATE DE ȘCOALA
GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE
Disciplina: CADRE DIDACTICE DE SPRIJIN / ITINERANTE
COORDONATOR: Prof. Magdalena Mariana STOICA
Centrul
metodic
Târgoviște

Data și ora
23.11.2018
Ora 9.00

Locul
desfășurării
Școala
Gimnazială
Specială
Târgoviște

Tema

Responsabil

Instrumente de lucru
pentru elevii cu
tulburări specifice de
învățare (TSI)

Prof. Ilie Irina
Anne Marie
Prof. Stoica
Magdalena

Disciplina: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ: învățământ preșcolar, primar, gimnazial
COORDONATOR: Prof. Iuliana NISTOR
Centrul
metodic
Târgoviște

Data și ora
09.11.2018
Ora 9.00

Locul
Tema
Responsabili
desfășurării
Școala Gimnazială Interdisciplinaritatea Prof.
– aspecte practice în Marinescu
Specială
lucrul cu elevii cu
Eugenia
Târgoviște
CES
Prof. Ivan
Gabriela
Prof.
Păunescu
Carmen
Prof. Sorescu
Lenuța
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 MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
COORDONATORI: prof. Mioara ALDESCU – inspector școlar
prof. dr. Liviu VASILESCU – inspector școlar
Tematica:
1. Managementul timpului.
2. Delegarea de atribuții.
3. Diseminarea a cel puțin 2 practici de succes privind conducerea unităților de învățământ.
4. Probleme manageriale ale perioadei curente.
Durata activității: 4 ore.
Locul și data desfășurării:
Nr.
crt.
1

CENTRUL METODIC
LICEE TÂRGOVIȘTE

2

ȘCOLI GIMNAZIALE
- TÂRGOVIȘTE

3

TÂRGOVIȘTE II

4

PUCIOASA

5

TITU

6

MORENI

7

BĂLENI

8

GRĂDINIȚE –
TÂRGOVIȘTE

9

VOINEȘTI

10

GĂEȘTI

UNITATEA ȘCOLARĂ

DATA

ORA

LICEUL TEORETIC ”I.
H. RĂDULESCU”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
”MIHAI VITEAZUL”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
GURA OCNIȚEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
VULCANA PANDELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
PRODULEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
PETROL MORENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
BILCIUREȘTI
GRADINIȚA
”ALEXANDRINA
SIMIONESCU-GHICA”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
”MATEI GR.
VLADEANU”
CÂNDEȘTI VALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
PICIOR DE MUNTE
BOBOCI DRAGODANA

Vineri
7 decembrie 2018

900

Aldescu Mioara

Luni
10 decembrie 2018

1100

Aldescu Mioara

Luni
17 decembrie 2018
Joi
13 decembrie 2018
Joi
6 decembrie 2018
Miercuri
05.12.2018
Joi
06.12.2018
Luni
10.12.2018

1100

Aldescu Mioara

900

Aldescu Mioara

900

Aldescu Mioara

1230

Vasilescu Liviu

900

Vasilescu Liviu

1230

Vasilescu Liviu

Joi
13.12.2018

900

Vasilescu Liviu

Luni
17.12.2018

1230

Vasilescu Liviu

Responsabili

INSPECTOR ȘCOLAR
GENERAL ADJUNCT,

INSPECTOR ȘCOLAR
GENERAL,

INSPECTOR ȘCOLAR
GENERAL ADJUNCT,

Prof. dr. Gabriela ISTRATE

Prof. Sorin ION

Prof. Cristina STROE
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