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 ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
COORDONATOR: prof. Ileana-Corina MORARU
Centrul
metodic

Data

Târgovişte
I şi II

17.11.2021
Ora 14.00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online
Grădinița cu
program prelungit
Nr. 15, Târgoviște

17.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program prelungit
Nr. 2 Târgoviște

17.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program prelungit
Nr. 16 Târgoviște

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program prelungit
Rază de Soare ,
Târgoviște

17.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program prelungit
Nr. 3 Târgoviște

Tema

Responsabili/
Educatoare

1.Educația outdoor
2.Cum
să
devii
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
2.Cum
să
devii
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
2.Cum
să
devii
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
2.Cum
să
devii
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui

Lupu Gabriela Ianina
/Pătru Adriana

1.Educația outdoor
2.Cum
să
devii
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui

Popescu Florina / Nica
Mirabela

Cuculea
Cătălina/Soare Izabela

Ciulei Florentina/
Ibănescu Corina
Andreea

Cristescu Corina
Florentina/
Bălănică Doinița

17.11.2021
Ora 14.00

Găeşti
17.11.2021
Ora 14.00

17.11.2021
Ora 14.00

17.11.2021
Ora 14.00

Pucioasa

24.11.2021
Ora 14.00

24.11.2021
Ora 14.00

Băleni

24.11.2021
Ora 14.00

1.Educația outdoor
2.Cum
să
devii
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
2.Cum
să
devii
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Online
Grădiniţa cu
2.Cum
să
devii
program normal
profesorul care aduce
Valea Mare
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Online
Grădiniţa cu
2.Cum
să
devii
program normal
profesorul care aduce
Puțu cu salcie,
bucuria
în
ochii
Mătăsaru
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Online
Grădinița cu
2.Cum să devii
program prelungit
profesorul care aduce
Dumbrava minunată, bucuria în ochii
Fieni
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Online
Grădinița cu
2.Cum
să
devii
program normal
profesorul care aduce
Ulmet, Vârfuri
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Online
Grădinița cu
2.Cum
să
devii
program normal
profesorul care aduce
Bucșani
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
Online
Grădinița cu
program prelungit
Alexandrina
Simionescu Ghica
Târgoviște
Online
Grădiniţa cu
program prelungit
Inocența, Găești

Morlovea
Angela/Dincă
Mădălina

Constantinescu
Steluța/Frîncu Florina

Nedelcu Matei
Gheorghița/ Grăjdan
Nicoleta Cristina

Niță Marinela
Valerica/
Dinu Adriana

Stanciu Otilia, Suditu
Raluca/ Badea Ana
Maria

Ionescu Aurelia ,
Catrina Iuliana/Niță
Carmen

Neaga Liliana / Guță
Corina

Moreni

Titu

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program prelungit
Samurcași

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădiniţa cu
program prelungit
Nr. 4 Moreni

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădiniţa cu
program normal
Nr. 2 Moreni

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program normal
Nr. 1 Grozăvești

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program normal
Gura Șuții

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program prelungit
Ghergani

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădiniţa cu
program prelungit
Nr. 2 Titu

1.Educația outdoor
Ene Ana – Maria
2.Cum
să
devii
/Burnei Alina
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Scărlătescu
2.Cum
să
devii Elena/Brezeanu Bianca
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Tocan Monica/Dedu
2.Cum
să
devii
Iulia
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Boroș Oana, Ilie Ioana
2.Cum
să
devii
Cristina/ Vrenicu
profesorul care aduce
Monica
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Gheorghe Doina
2.Cum
să
devii
Carmen/ Duțescu
profesorul care aduce
Carmen Daniela
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Canciu Ana
2.Cum
să
devii Maria/Cociug Sorina
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
Dorobanțu Gheorghița/
2.Cum
să
devii Stanciu Daniela Ioana
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui

Voinești

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program normal
Malu cu Flori

24.11.2021
Ora 14.00

Online
Grădinița cu
program normal
Malu cu Flori

1.Educația outdoor
2.Cum
să
devii
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui
1.Educația outdoor
2.Cum
să
devii
profesorul care aduce
bucuria
în
ochii
copilului și recunoștința
în sufletul părintelui

Torcică
Gheorghiţa/Pahonțu
Alina

Vasile Iuliana/ Nistor
Mirabela Maria

 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
COORDONATOR: prof. Mirela MIHĂESCU
Centrul
metodic
Pucioasa

Data și
intervalul
orar
18.11.2021

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

12.30 – 15.00
Găeşti

18.11.2021

Online

13.30 – 16.00
Titu

22.11.2021

Online

12.30 – 15.00
Voinești

23.11.2021
12.30 – 15.00

Online

Tema

Responsabili

Responsabilii
CLASA PREGĂTITOARE
a) Analiza rezultatelor obținute la EN 2 – 4,
de cerc din
la nivel județean, sesiunea 2021.
centrul
Modalități
de
intervenție
pentru
metodic
îmbunătățirea rezultatelor
b) Predarea - învățarea sunetelor și a
literelor la clasa pregătitoare
c) Schimb de bune practici referitoare la
modalitățile de familiarizare a copiilor
cu cartea
CLASA I
a) Analiza rezultatelor obținute la EN 2 – 4,
la nivel județean, sesiunea 2021.
Modalități
de
intervenție
pentru
îmbunătățirea rezultatelor
b) Predarea - învățarea citit-scrisului la
clasa I (specificul utilizării metodei

Moreni

23.11.2021

Online

13.30 – 16.00
Târgovişte
II

24.11.2021

Online

12.30 – 15.00
Băleni

24.11.2021

Online

13.30 – 16.00
Târgovişte
IA

25.11.2021

Online

12.30 – 15.00
Târgovişte
IB

25.11.2021
13.30 – 16.00

Online

fonetice analitico – sintetice la clasa I)
c) Practici inovative în formarea la elevi a
competenței de receptare a mesajul scris
(schimb de experiențe de succes)
CLASA A II-A
a) Analiza rezultatelor obținute la EN 2 – 4,
la nivel județean, sesiunea 2021.
Modalități
de
intervenție
pentru
îmbunătățirea rezultatelor
b) Modalitati de abordare a textului narativ
la clasa a II-a
c) Practici inovative în formarea abilităților
de lectură (schimb de experiențe de
succes)
CLASA III-A
a) Analiza rezultatelor obținute la EN 2 – 4,
la nivel județean, sesiunea 2021.
Modalități
de
intervenție
pentru
îmbunătățirea rezultatelor
b) Modalitati de abordare a textului narativ
la clasa a III-a
c) Practici inovative în formarea abilităților
de lectură (schimb de experiențe de
succes)
CLASA A IV-A
a) Analiza rezultatelor obținute la EN 2 – 4,
la nivel județean, sesiunea 2021.
Modalități
de
intervenție
pentru
îmbunătățirea rezultatelor
b) Modalitati de abordare a textului narativ
la clasa a IV-a
c) Practici inovative în formarea abilităților
de lectură (schimb de experiențe de
succes)

 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
COORDONATOR: prof. Dulea Mihaela
Centrul metodic
Târgoviște I

Data și
intervalul
orar
23.11.2021
ora 9.00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online
Școala Gimnazială
”Matei Basarab”
Târgoviște

Târgoviște II

Băleni

7.12.2021
ora 9.00

Online
Școala Gimnazială
Comișani

16.11.2021

Online
Școala Dora Dalles
Bucsani

ora 10.00
23.11.2021
Găești

ora 10.00

23.11.2021
Moreni

Pucioasa

Online
Liceul Teoretic
"Mihai Viteazul"
Vișina

ora 10.00

Online
Școala Gimnazială
Nr. 1 "I. L.
Caragiale”

16.11.2021
ora 9.00

Online
Școala Gimnazială

Tema

Responsabili
Prof de limba și
literatura română din
unitatea de învățământ,
responsabilii centrului
metodic

Prof de limba și
Utilizarea
literatura română din
metodelor moderne unitatea de învățământ,
de predare-învățare- responsabilii centrului
evaluare diferențiate,
metodic
conform nevoilor
Prof de limba și
educative ale elevului
literatura română din
vizând dezvoltarea
unitatea de învățământ,
gândirii critice,
responsabilii centrului
premisă a
metodic
alfabetizării științifice
și diminuării riscului
Prof de limba și
de analfabetism
literatura română din
funcțional și
unitatea de învățământ,
realizarea de
responsabilii centrului
activități asistate de
metodic
tehnologie și internet
Prof de limba și
literatura română din
unitatea de învățământ,
responsabilii centrului
metodic
Prof de limba și
literatura română din

unitatea de învățământ,
responsabilii centrului
metodic
Prof de limba și
literatura română din
unitatea de învățământ,
responsabilii centrului
metodic
Prof de limba și
literatura română din
unitatea de învățământ,
responsabilii centrului
metodic
Prof de limba și
literatura română din
unitatea de învățământ,
responsabilii centrului
metodic

Glod

Titu

23.11.2021
ora 11.00

Online
Şcoala Gimnazială
Grozăveşti

Voinești

23.11.2021
ora 9.00

Online
Școala Gimnazială
Suduleni

Licee

07.12.2021

Liceul Tehnologic
Pucioasa

ora 10.00

 MATEMATICĂ
COORDONATOR: prof. Nedelcu Elena Rodica
Data și
intervalul
orar

Modalitatea
desfășurării
activității

Tema

Responsabili

Licee

22.11.2021
ora 900

online

Catană Daniela

Târgoviște I

22.11.2021
ora 900

online

Târgoviște II

22.11.2021
ora 900

online

Utilizarea metodelor
moderne de predare –
învățare – evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative ale
elevului vizând dezvoltarea
gândirii critice, premisă a
alfabetizării științifice și

Centrul metodic

Muscariu Simona

Erculescu Laura

diminuării riscului de
analfabetism funcțional și
realizarea de activități
asistate de tehnologie și
internet specifice disciplinei
matematică

Moreni

29.11.2021
ora 930

online

Pucioasa

29.11.2021
ora 930

online

Voinești

29.11.2021
ora 930

online

Voiculescu Liliana

Găești

22.11.2021
ora 900

online

Turcu Adrian

Titu

22.11.2021
ora 900

online

Bârdeș Aura

Băleni

22.11.2021
ora 900

online

Gogescu Valentin

Ion Viorica

Aldica Gizela

 LIMBA FRANCEZĂ
COORDONATOR: prof. Anda Elena CONSTANTIN

Centrul
metodic
Târgovişte 1
Liceu
Gimnaziu
Târgovişte 2

Data și
intervalul
orar
29.11.202
114:00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

22.11.202
114:00

Online

Tema
Comment intégrer l’approche actionnelle et la
différenciation dans la classe de FLE.
L’utilisation des méthodes modernes
differenciées d’enseignement- apprentissageévaluation, conformément aux besoins
éducatifs de l’élève qui visent le développement
de la pensée critique comme prémisse de
l’alphabétisation scientifique et de la diminution
du risque de l’analphabétisme fonctionnel.
La réalisation des activités assistées par la
technologie et l’internet.

Responsabili

Cîrstea Silvia
Stoica
Angelica
Palaş Rodica

Băleni

Găeşti
Liceu
Gimnaziu

Moreni

22.11.202
1/10:00

Online

Online
22.11.202
1/14:00

22.11.202
110:00

Pucioasa
Liceu
Gimnaziu

22.11.202
114:00

Titu
Liceu
Gimnaziu

22.11.202
114:00

Online

Online

Online

L’utilisation des méthodes modernes
differenciées d’enseignement- apprentissageévaluation, conformément aux besoins
éducatifs de l’élève qui visent le développement
de la pensée critique comme prémisse de
l’alphabétisation scientifique et de la diminution
du risque de l’analphabétisme fonctionnel.
La réalisation des activités assistées par la
technologie et l’internet.
L’utilisation des méthodes modernes
differenciées d’enseignement- apprentissageévaluation, conformément aux besoins
éducatifs de l’élève qui visent le développement
de la pensée critique comme prémisse de
l’alphabétisation scientifique et de la diminution
du risque de l’analphabétisme fonctionnel.
La réalisation des activités assistées par la
technologie et l’internet.
L’utilisation des méthodes modernes
differenciées d’enseignement- apprentissageévaluation, conformément aux besoins
éducatifs de l’élève qui visent le développement
de la pensée critique comme prémisse de
l’alphabétisation scientifique et de la diminution
du risque de l’analphabétisme fonctionnel.
La réalisation des activités assistées par la
technologie et l’internet.
L’utilisation des méthodes modernes
differenciées d’enseignement- apprentissageévaluation, conformément aux besoins
éducatifs de l’élève qui visent le développement
de la pensée critique comme prémisse de
l’alphabétisation scientifique et de la diminution
du risque de l’analphabétisme fonctionnel.
La réalisation des activités assistées par la
technologie et l’internet.
L’utilisation des méthodes modernes
differenciées d’enseignement- apprentissageévaluation, conformément aux besoins
éducatifs de l’élève qui visent le développement
de la pensée critique comme prémisse de
l’alphabétisation scientifique et de la diminution

Paraschiv
Oana

Iordache
Aurelia
Dumitru
Petre Ionela
Camelia

Florea
Cristina

Nicolăescu
Elena
Negulescu
Maria

Nitu Maria
Magdalena
Gulie Dorin

Voineşti

22.11.202
110:00

Online

du risque de l’analphabétisme fonctionnel.
La réalisation des activités assistées par la
technologie et l’internet.
L’utilisation des méthodes modernes
differenciées d’enseignement-apprentissageévaluation, conformément aux besoins
éducatifs de l’élève qui visent le développement
de la pensée critique comme prémisse de
l’alphabétisation scientifique et de la diminution
du risque de l’analphabétisme fonctionnel.
La réalisation des activités assistées par la
technologie et l’internet.

Niţă Oana

 LIMBA ITALIANĂ
COORDONATOR: prof. Anda Elena CONSTANTIN
Data și
intervalul
orar
22.11.2021
10:00

Centrul
metodic
Pucioasa

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

Tema

Le technologie didattiche nel processo
di insegnamento-apprendimento

Responsabili
Şerban Alina
Maria

 LIMBA ENGLEZĂ
COORDONATOR: prof. Anda Elena CONSTANTIN
Centrul
metodic
Târgovişte 1
Liceu
Gimnaziu

Data și
intervalul
orar
16.11.2021
19:00
16.11.2021
19:00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

Tema

Teaching and assessing English for
exams using technological devices

Responsabili

Marcu
Popescu
Mădălina
Aneta
Ungureanu
Marilena

Online
Târgovişte 2

22.11.2021
18:00

Băleni

22.11.2021
19:00

Online
Online

Găeşti
Moreni
Pucioasa
Liceu
Gimnaziu
Titu
Voineşti

22.11.2021
19:00
22.11.2021
19:00

Online

Project-based learning,
The European key skills-why are
important for our lives as teachers?
Why do we have to follow the key
skills in our teaching? Why are key
competencies and basic skills
important?
Teaching and assessing English for
exams using technological devices
Teaching and assessing English for
exams using technological devices

Teaching and assessing English for
exams using technological devices

Online
22.11.2021
19:00
22.11.2021
18:00
29.11.2021
19:00

Teaching and assessing English for
exams using technological devices
Online
Online

Teaching and assessing English for
exams using technological devices
Teaching and assessing English for
exams using technological devices

Bărboi
Luminiţa

Braşoveanu
Cristina

Vulpescu
Lorelai
Cismaru
Daniela
Ianeţ Alina
Clipea
Ştefania Crina
Pîrvu Daniel
Cigăran
Costinela

 LIMBA GERMANĂ
COORDONATOR: prof. Anda Elena CONSTANTIN
Centrul
metodic

Data și intervalul orar

Găeşti

22.11.2021/14:00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

Tema

Online Unterricht

Responsabili

Alecsandrescu
Nicoleta Aura

 FIZICĂ ȘI CHIMIE
COORDONATOR: PROF. DINU GABRIELA
Centrul metodic
Târgovişte licee
fizică

Data și
intervalul
orar
24.11.2021
ora 13.00

Modalitatea
desfășurării
activității
PlatformaMeet/
Zoom

Tema

Responsabili

Antonescu Carmen
Voiculescu Mihaela
1. Promovarea metodelor
de predare-învățareevaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale
elevilor, vizând
dezvoltarea gândirii
critice, diminuarea riscului
de analfabetism funcțional
și dezvoltarea
competențelor specifice
din standardele de
pregătire profesionalăprezentarea unor proiecte
de lecții, teste, materiale
de învățare.

Târgovişte licee
chimie

17.11.2021
ora 13.00

PlatformaMeet/
Zoom

2. Dezbatere (pentru
licee) : Aplicarea la clasă a
Reperelor metodologice
pentru clasa a IX-a, în
scopul consolidării
/recuperării achizițiilor
aferente anului școlar
trecut, ca urmare a
contextului pandemicadaptarea recomandărilor
din ghidurile metodologice
la nevoile reale ale
Leontescu Georgiana
colectivului de elevi.

Moreni
Băleni
Târgovişte I -II
Voinești
Titu
Găeşti
Pucioasa
Laboranți

24.11.2021
ora 11.00
24.11.2021
ora 11.00
17.11.2021
ora 11.00
24.11.2021
ora 11.00
24.11.2021
ora 11.00
17.11.2021
ora 11.00
24.11.2021
ora 11.00
17.11.2021
ora 10.00

PlatformaMeet/
Zoom
PlatformaMeet/
Zoom
Platforma Meet/
Zoom
PlatformaMeet/
Zoom
PlatformaMeet/
Zoom
PlatformaMeet/
Zoom
PlatformaMeet/
Zoom
PlatformaMeet/
Zoom

Radu Daniel
Vremăroiu Norica
3. Metode complementare
de evaluare în practica
şcolară- exemple de bune
practici

Ștefan Dora
Bobeș Luminița
Ivan Daniel
Preoteasa Luminita
Cristea Liliana
Bâra Daniela
Tudor Carmen

 INFORMATICĂ ȘI TIC
COORDONATOR: prof. Maria Teodora Stănculete
Centrul
metodic

Data și
intervalul orar

Licee

24.11.2021,
ora 14.00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

Tema

Responsabili

1. Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative ale
elevului vizând dezvoltarea
gândirii critice și
diminuarea riscului de
analfabetism functional.
Exemple de bună practică:
prezentarea unor proiecte
de lecții, teste, materiale de
învățare.
2. Aplicarea la clasă a

Duță Marius
Dumitrache
Elena
Iubulescu
Emanuela
Moțoc Mihai

Gimnaziu

24.11.2021,
ora 14.00

Online

1.

2.

Informaticieni

25.11.2021,
ora 14.00

Online

1.

2.

Reperelor metodologice
pentru clasa a IX-a, în
scopul consolidării
/recuperării achizițiilor
aferente anului școlar
trecut, ca urmare a
contextului pandemicadaptarea recomandărilor
din ghidurile metodologice
la nevoile reale ale
colectivului de elevi.
Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative ale
elevului vizând dezvoltarea
gândirii critice și
diminuarea riscului de
analfabetism functional.
Exemple de bună practică:
prezentarea unor proiecte
de lecții, teste, materiale de
învățare.
Instrumente digitale
specifice predării – învățării
- evaluării online;
Diseminarea bunelor
practici privind inovarea în
activitatea online;
Eficientizarea activităților
curente în vederea
respectării termenelor de
transmitere/ predare a
situațiilor solicitate.

Vlad Cătălina
Estera
State Camelia
Riza Monica

Mihai Cristian
Nițoi Spătaru
Mădălina
Bidică Claudiu

 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
COORDONATOR: prof. HARABAGIU ROBERT
Centrul metodic
Găești

Titu

Data și
intervalul
orar
24.11.2021
ora 14.00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

24.11.2021
ora 14.00

Online

Tema

Responsabili

1. Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de
analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.
2. Modalități de
evaluare online la
diciplina educație
fizică și sport –
avantaje și
dezavantaje
1. Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de

Responsabili centre
metodice

Responsabili centre
metodice

Târgoviște II

25.11.2021
ora 14.00

Online

analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.
2. Modalități de
evaluare online la
diciplina educație
fizică și sport –
avantaje și
dezavantaje
1. Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de
analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.
2. Modalități de
evaluare online la
diciplina educație
fizică și sport –
avantaje și
dezavantaje

Responsabili centre
metodice

Târgoviște I

25.11.2021
ora 14.00

Online

Voinești

24.11.2021
ora 14.00

Online

1. Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de
analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.
2. Modalități de
evaluare online la
diciplina educație
fizică și sport –
avantaje și
dezavantaje.
1. Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de
analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.
2. Modalități de
evaluare online la
diciplina educație
fizică și sport –

Responsabili centre
metodice

Responsabili centre
metodice

Pucioasa

25.11.2021
ora 14.00

Online

1.

2.

Moreni

25.11.2021
ora 14.00

Online

1.

2.

avantaje și
dezavantaje
Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de
analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.
Modalități de
evaluare online la
diciplina educație
fizică și sport –
avantaje și
dezavantaje
Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de
analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.
Modalități de
evaluare online la

Responsabili centre
metodice

Responsabili centre
metodice

Băleni

24.11.2021
ora 14.00

Online

Licee

25.11.2021
ora 14.00

Online

diciplina educație
fizică și sport –
avantaje și
dezavantaje.
1. Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de
analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.
2. Modalități de
evaluare online la
diciplina educație
fizică și sport –
avantaje și
dezavantaje.
1. Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de
analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.

Responsabili centre
metodice

Responsabili centre
metodice

C.s.ș. – c.p.s.

25.11.2021
ora 14.00

Online

2. Modalități de
evaluare online la
diciplina educație
fizică și sport –
avantaje și
dezavantaje.
1. Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative
ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice și diminuarea
riscului de
analfabetism
functional. Exemple
de bună practică:
prezentarea unor
proiecte de lecții,
teste, materiale de
învățare.
2. Obiectivele și
criteriile selecției în
sportul de
performanță

Responsabili centre
metodice

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC
COORDONATOR: PROF.POPESCU LUMINIȚA
Centrul metodic
/ domeniul

Data și ora

Tehnologii
Mecanic 1
Mecanic 2

24.11. 2021
Ora 10:00

Modalitatea
desfășurării
activității
Activitate
online

Tema

Responsabili

1.Promovarea metodelor de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,
vizând dezvoltarea gândirii critice,
diminuarea riscului de analfabetism
funcțional și dezvoltarea
competențelor specifice din

Georgescu
Gabriela

Tehnologii Electric,
electrotehnic,
electromecanic,
electronică si
automatizări

24.11.2021
ora 14:00

Online

TehnologiiEconomic

24.11.2021
ora:12:30

Online

Tehnologii –
Agricultură
horticultură;
Agricultură

17.11.2021
ora 14:00

Online

standardele de pregătire profesionalăprezentarea unor proiecte de lecții,
teste, materiale de învățare.
2. Dezbatere : Aplicarea la clasă a
Reperelor metodologice pentru clasa a
IX-a, în scopul consolidării
/recuperării achizițiilor aferente anului
școlar trecut, ca urmare a contextului
pandemic- adaptarea recomandărilor
din ghidurile metodologice la nevoile
reale ale colectivului de elevi.
1.Aplicarea la clasă a achizițiilor
dobândite de cadrele didactice care
predau module de specialitate din
învăţământul profesional şi tehnic,
pentru a forma şi dezvolta la elevi
competenţele specifice, în acord cu
standardele de pregătire profesională
2.Activități de P.Î.E în cadrul
instrucției asistate de calculator și
internet.
1.Utilizarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,
vizând dezvoltarea gândrii critice și
diminuării riscului de analfabetism
functional
2. Dezbatere: Aplicarea la clasă a
Reperelor metodologice pentru clasa a
IX-a, în scopul consolidării/recuperării
achizițiilor aferente anului școlar
trecut, ca urmare a contextului
pandemic- adaptarea recomandărilor
din ghidurile metodologice la nevoile
reale ale colectivului de elevi.
3.Exemple de bune practici legate de
atingerea rezultatelor învățării prin
activități tip blended- learning
1.Aplicarea la clasă a achizițiilor
dobândite de cadrele didactice care
predau module de specialitate din
învăţământul profesional şi tehnic,

Ștefan Georgeta

Georgescu
Roxana

Guran Elena

ecologică;
protecţia
plantelor;
Ecologie şi
protecţia
mediului;
industrie
alimentară;
silvicultură,
industrie textilă și
pielărie,
fabricarea
produselor din
lemn, construcții
Tehnologii Educație
tehnologică și
aplicații practice,
toate centrele
metodice

Tehnologii Sănătate și
asistență
pedagogică –şcoli
postliceale
sanitare de stat şi
particulare

pentru a forma şi dezvolta la elevi
competenţele specifice, în acord cu
standardele de pregătire profesională
2.Activități de predare-invatareevaluare, în cadrul instrucției asistate
de calculator și internet.
3.Referat: „Analfabetismul
functional”.

17.11. 2021,
ora 12:00

Online

17.11.2021
ora 14:30

Online

1.Utilizarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
vizând dezvoltarea gândirii critice, și
diminuarea riscului de analfabetism
funcțional, respectiv realizarea de
activități asistate de tehnologie și
internet.
Răspunde: prof. Kelu Marin, Școala
Gimnazială ,, Diaconu Coresi” Fieni
2. Metode complementare de evaluare
în practica şcolară- exemple de bune
practici
Răspund:
- prof. Trupșor Mariana, Școala
Gimnazială Nr. 4 Moreni
- prof. Vulpescu Cateluţa, Școala
Gimnazială Cojasca
1.Abordarea holistică a îngrijirii
pacientului cu boli incurabile
2.Instruirea cadrelor medicale privind
abilitățile de comunicare în paleație Liceul Tehnologic „Spiru Haret”
Târgoviște

Andrei Adela
Rîncă Mioara

Petroiu Carmen

 ISTORIE
COORDONATOR: prof. Florentina-Laura NAE
Centrul
metodic /
domeniul
Târgoviște I
și II

Băleni

Data și ora

25.11.2021
ora 10.00

25.11.2021
ora 10.00

Modalitatea
desfășurării
activității

Online

25.11.2021
ora 10.00

Online

Moreni

25.11.2021
ora 10.00

Online

Pucioasa

25.11.2021
ora 10.00

Online

25.11.2021
ora 10.00

Online

Voinești

02.12.2021
ora 10.00

Online

Licee

25.11.2021
ora 10.00

Online

Responsabili

prof. Viforanu
Georgiana-Loredana
Școala Gimnazială,,
Matei Basarab"
Târgoviște
prof. Moise George
Liceul Tehnologic
Udrea Băleanu

Online

Găești

Titu

Tema

Utilizarea metodelor moderne
de predare-învățare-evaluare
diferențiate, conform nevoilor
educative ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii critice,
premisă
a
alfabetizării
științifice și diminuării riscului
de analfabetism funcțional și
realizarea de activități asistate
de tehnologie și internet.

prof. Stan Cornelia Școala Gimnazială
,,Șerban Cioculescu”
Găești
prof. Negoescu
Amalia - Școala
Gimnazială nr.4
Moreni
prof. Vintilă
Georgiana
Școala Gimnazială „
Mihai Viteazul”
Pucioasa
prof. Panaete Viorel
Școala
Gimnazială Brezoaia
Brezoaele
Prof. Iurea Ionuț,
Liceul Tehnologic
Voinești
prof. Lixandru Emilia
Elena Colegiul
Național "Constantin
Carabella" Târgoviște

 GEOGRAFIE
COORDONATOR: prof. Florentina-Laura NAE
Centrul
metodic /
domeniul
Târgoviște I
și II

Băleni

Data și ora

2.12.2021
ora 10.00

25.11.2021
ora 10.00

Modalitatea
desfășurării
activității

Online

25.11.2021
ora 10.00

Online

Moreni

25.11.2021
ora 10.00

Online

Titu

Voinești

25.11.2021
ora 10.00
25.11.2021
ora 10.00
02.12.2021
ora 10.00

Online

Online
Online

Responsabili

prof. Nicolae Tiberiu
Școala Gimnazială
"Ilie Popescu" Șotânga

Online

Găești

Pucioasa

Tema

Utilizarea metodelor moderne
de predare-învățare-evaluare
diferențiate, conform nevoilor
educative ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii critice,
premisă
a
alfabetizării
științifice și diminuării riscului
de analfabetism funcțional și
realizarea de activități asistate
de tehnologie și internet.

prof. Moise George
Liceul Tehnologic
Udrea Băleanu
prof. Stan Cornelia Școala Gimnazială
,,Șerban Cioculescu”
Găești
prof. Stancu
Alexandru – Școala
Gimnazială nr.4
Moreni
prof. Vintilă
Georgiana
Școala Gimnazială „
Mihai Viteazul”
Pucioasa
prof. Mădăran
Georgiana Andreea
Școala
Gimnazială Tărtăț
Prof. Constantinescu
Irina
Prof. Chițulescu
Cătălin Școala
Gimnazială „Matei
Gr. Vlădeanu”
Cândești Vale

Licee

25.11.2021
ora 10.00

Online

prof. Ciobanu Cosmin
și prof. Eftimie
Georgiana
Liceul Tehnologic
Pucioasa

 SOCIO-UMANE
COORDONATOR: prof. Florentina-Laura NAE
Centrul metodic /
domeniul

Licee și Școli
gimnaziale

Data și ora

18.11.2021
ora 10.00

Modalitatea
desfășurării
activității

Online

Tema

Utilizarea metodelor moderne
de predare-învățare-evaluare
diferențiate,
conform
nevoilor
educative
ale
elevului vizând dezvoltarea
gândirii critice, premisă a
alfabetizării științifice și
diminuării
riscului
de
analfabetism funcțional și
realizarea
de
activități
asistate de tehnologie și
internet.

Responsabili

prof. Gogeanu
Georgeta - Școala
Gimnazială
„Coresi”
Târgoviște

 BIOLOGIE
COORDONATOR: prof. Cornelia Mariana Săvescu - inspector școlar
Centrul
metodic /
domeniul
Târgoviște
Liceu

Data și
ora

Modalitatea
Tema
desfășurării
activității
Promovarea, la disciplina biologie a
16.11.2021
online
metodelor moderne de predareOra 13.00
învățare-evaluare diferențiate, adecvate
nevoilor reale ale elevilor, vizând
dezvoltarea
gândirii
critice
și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional

Responsabili

Prof. Aron
Nicoleta
Prof. Petrișor
Mihaela

Rolul testării iniţiale în diagnosticarea
nivelului de pregătire al elevilor –
măsuri ameliorative
Modele de bune practici-realizarea de
teste inițiale pentru clasa a IX-a
conform reperelor metodologice
Târgoviște

09.11.2021

Gimnaziu

Ora 11.00

Găești

16.11.2021
Ora 10.00

online

online

Promovarea, la disciplina biologie a
metodelor moderne de predareînvățare-evaluare diferențiate, adecvate
nevoilor reale ale elevilor, vizând
dezvoltarea
gândirii
critice
și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional
Rolul testării iniţiale în diagnosticarea
nivelului de pregătire al elevilor –
măsuri ameliorative
Promovarea, la disciplina biologie a
metodelor moderne de predareînvățare-evaluare diferențiate, adecvate
nevoilor reale ale elevilor, vizând

Prof. Stoica
Florina

Prof. Văduva
Gabriela

dezvoltarea
gândirii
critice
și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional

Titu

16.11.2021

online

Ora 10.00

Băleni

16.11.2021

online

Ora 10.00

Pucioasa/
Moreni

09.11.2021
Ora 10.30

online

Rolul testării iniţiale în diagnosticarea
nivelului de pregătire al elevilor –
măsuri ameliorative
Promovarea, la disciplina biologie a
metodelor moderne de predareînvățare-evaluare diferențiate, adecvate
nevoilor reale ale elevilor, vizând
dezvoltarea
gândirii
critice
și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional

Prof. Ilie Dorina

Rolul testării iniţiale în diagnosticarea
nivelului de pregătire al elevilor –
măsuri ameliorative
Promovarea, la disciplina biologie a
metodelor moderne de predareînvățare-evaluare diferențiate, adecvate
nevoilor reale ale elevilor, vizând
dezvoltarea
gândirii
critice
și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional

Prof. Berbec
Rodica
Prof. Păun
Mihaela

Rolul testării iniţiale în diagnosticarea
nivelului de pregătire al elevilor –
măsuri ameliorative
Promovarea, la disciplina biologie a
metodelor moderne de predareînvățare-evaluare diferențiate, adecvate
nevoilor reale ale elevilor, vizând
dezvoltarea
gândirii
critice
și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional

Prof. Anastase
Daniela
Prof. Vatavu
Lidia

Rolul testării iniţiale în diagnosticarea
nivelului de pregătire al elevilor –
măsuri ameliorative

Voinești

16.11.2021

online

Ora 10.00

Promovarea, la disciplina biologie a
metodelor moderne de predareînvățare-evaluare diferențiate, adecvate
nevoilor reale ale elevilor, vizând
dezvoltarea
gândirii
critice
și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional

Prof. Șerbănescu
Liliana

Rolul testării iniţiale în diagnosticarea
nivelului de pregătire al elevilor –
măsuri ameliorative

 RELIGIE SI ARTE
COORDONATOR: prof. Stan Mihail Iulian
RELIGIE
Centrul metodic /
domeniul

Data și
ora

Modalitatea
desfășurării
activității

Tema

Responsabili

Liceu și Gimnaziu

25.11.2021
ora 10.00

Online

Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative ale
elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice, premisă a
alfabetizării științifice și
diminuării riscului de
analfabetism funcțional
și realizarea de activități
asistate de tehnologie și
internet

Pr. Prof. Dobrescu
Marian și Prof.
Stan Mihail Iulian

ARTE
Centrul metodic /
domeniul
Toate

Data și
ora
26.11.2021
ora 10.00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

Tema

Utilizarea metodelor
moderne de predareînvățare-evaluare
diferențiate, conform
nevoilor educative ale
elevului vizând
dezvoltarea gândirii
critice, premisă a
alfabetizării științifice și
diminuării riscului de
analfabetism funcțional
și realizarea de
activități asistate de
tehnologie și internet

Responsabili

Prof. Sandu
Nicoleta
Prof. Bulgăre
Mihaela

 LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI ȘI
MEDIATORI ȘCOLARI
COORDONATOR: prof. George PUIU
Centrul metodic
/ domeniul

Data și ora

Liceu și
gimnaziu

24.11.2021 –
ORA 15.00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

Tema

Responsabili

Tema 1: Modalități de
adaptare a lecției de limba
rromani la predarea online
(sincron și asincron)
Tema 2: Modalități de
sprijinire a elevilor
defavorizați pentru pentru
parcurgrea materiei școlare
în lipsa dispozitivelor
necesare predării online

George Puiu



ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT
COORDONATOR: prof. Rădulescu Carmen

Domeniul: Învățământ special integrat
Public țintă : PROFESORI ITINERANȚI ȘI DE SPRIJIN

Centrul metodic
/ domeniul

Toate centrele
metodice

Data și ora

26.11. 2021,
Ora 11.00

Modalitatea
desfășurării
activității
Școala
Gimnazială
Specială
Târgoviște
online

Tema

,Profesori speciali
pentru elevi specialiinterventii, strategii si
instrumente de lucru
folosite in activitatile cu
elevii cu CES integrati
in invatamantul de
masa ''

Responsabili

Responsabil cerc
metodic, prof. Stoica
Magdalena Mariana
Inspector școlar cu
extindere pe
învățământul special.
Prof. Radulescu Carmen

Domeniul: Învățământ special
Public țintă: Profesori psihopedagogie specială, profesori metodiști învățământ special
Centrul metodic
/ domeniul

Toate centrele
metodice

Data și ora

26.11. 2021,
Ora 13.00

Modalitatea
desfășurării
activității

Școala
Gimnazială
Specială
Târgoviște
online

Tema

,,Profesori speciali
pentru elevi specialiinterventii, strategii
si instrumente de
lucru folosite in
activitatile cu elevii
scolarizati in
invatamantul special

Responsabili

Responsabil cerc
metodic, prof.
Marinescu Eugenia
Inspector școlar cu
extindere pe
învățământul special.
Prof. Radulescu
Carmen



ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE – învățământ primar
COORDONATOR: prof. Rădulescu Carmen

Participanți: Toate cadrele didactice care predau în alternativa STEP by STEP
Centrul metodic
/ domeniul

Toate unitățile de
învățământ care
școlarizează în
alternativa Step by
Step



Data și ora

Modalitatea
desfășurării
activității

Online
26.11. 2021,
Ora 13.00

Tema

Bune practici activitatea în
centrele STEP în
condiții de
pandemie.

Responsabili

Responsabil cerc
metodic, prof. Andreea
Petrescu
Inspector școlar
învățămînt particular și
alternative educaționale
Prof. Radulescu Carmen

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR
COORDONATOR: prof. Rădulescu Carmen

Participanți: Toate cadrele didactice care predau în învățământ particular
Centrul
metodic /
domeniul

Toate unitățile
de învățământ
particular preșcolar și
primar

Data și ora

19.11. 2021,
Ora 11.00

Modalitatea
desfășurării
activității

Grădinița
Dorothy online

Tema

Responsabili

Cand, cum si de ce
se întâmplă?

Prof. Iugulescu
Veronica

Proiect tematic:
Emotie de toamna

Responsabil cerc
metodic, prof. Maria
Grigore

Tema
săptămânală:
Gustul dulce al
toamnei.

Inspector școlar
învățămînt particular și
alternative
educaționale
Prof. Radulescu Carmen



PROIECTE EDUCAȚIONALE

COORDONATORI: prof. Radulescu Carmen, Prof. Stancu Valentin
Public țintă: Profesori responsabili cu proiectele educaționale europene la nivelul unităților de
învățământ, directori
Centrul metodic Data și ora
Modalitatea
Tema
Responsabili
/ domeniul
desfășurării
activității
Sesiune de informare
cu privire la Apelul
național 2022 al
Inspectorii școlari
Programului
pentru proiecte
Erasmus+
educaționale:
Diseminare bunelor
Prof. Radulescu
IȘJ.
practici privind
Carmen
Toate centrele
9 dec. 2021,
Dâmbovița – inovarea în procesul Prof. Stancu
metodice
Ora 14.00
online
de predare-învățare- Valentin
evaluare dezvoltate
Coordonatori ai
în proiectele
proiectelor Erasmus+
Erasmus+
finalizate sau aflate în
Diseminare proiecte derulare
implementate de ISJ
Dâmbovița

 ACTIVITĂŢI EDUCATIVE
COORDONATOR: prof. FOLEA CONSTANTINA MADILUŢA
Centrul
metodic /
domeniul

Data și
ora

Modalitatea
desfășurării
activității

Centrul
metodic
Voinesti
Centrul
metodic
Moreni

12.11.2021,
ora 10:00.

Online
Școala Gimnazială
Voinești
Online
Școala Gimnazială
Nr. 3 Moreni

19.11.2021
Ora 9.00

Tema
”Clasa deschisă” Cum dau un feedback
corect: Unde vreau să ajung? Unde sunt
acum? Ce am de făcut?”
Promovarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,

Responsabili

prof. Costinela
Cigăran

prof. Dumitru
Mihaela

Centrul
metodic
Pucioasa

19.11.2021
Ora 9.00

Online
Școala Gimnazială
”Mihai Viteazul”
Pucioasa

Centrul
metodic
Găești

12.11.2021
Ora 9.00

Online
Școala Gimnazială
Răscăieți

Centru
metodic Titu

12.11.2021
Ora 10.00

Online
Școala Gimnazială
Potlogi

Centru
metodic
Băleni

19.11.2021
Ora 11.00

Online
Școala Gimnazială
Bilciurești

Centrul
metodic
Târgoviște 1

19.11.2021
Ora 9.00

Online
Școala Gimnazială
”T. Vladimirescu”
Târgoviște

Centrul
metodic
Târgoviște 2

12.11.2021
Ora 9.00

Online
Școala Gimnazială
Bungetu

Centrul
metodic
Licee

19.11.2021

Online
Liceul ”Voievodul
Mircea” Târgoviște

vizând dezvoltarea gândirii critice și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional.
Promovarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,
vizând dezvoltarea gândirii critice și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional.
Promovarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,
vizând dezvoltarea gândirii critice și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional.
Promovarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,
vizând dezvoltarea gândirii critice și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional.
Promovarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,
vizând dezvoltarea gândirii critice și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional.
Promovarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,
vizând dezvoltarea gândirii critice și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional.
Promovarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,
vizând dezvoltarea gândirii critice și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional.
Promovarea metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare diferențiate,
adecvate nevoilor reale ale elevilor,
vizând dezvoltarea gândirii critice și
diminuării riscului de analfabetism
funcțional.

Prof. Stoica
Carmen

Prof. Mirea Ioana

Prof. Catinca
Livia

Prof. Stefan Elena
Luiza

Prof. Oana
Marina Loredana

Prof. Stana
Nicoleta

Prof. Zamfirescu
Raluca

ACTIVITĂȚI METODICE ORGANIZATE DE
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENŢĂ
EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
COORDONATOR: prof. Eugenia ȘETREANU – Director C.J.R.A.E.
DÂMBOVIȚA

 CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ
Coordonator: prof. psiholog Tatiana POPA
Centrul
Data și ora
Modalitatea
Tema
metodic /
desfășurării
domeniul
activității
Nivel
26.11.2021
online,
”Bune practici în derularea
liceal
Ora: 9.00
aplicația
activităților de consiliere
Google -meet psihopedagogică a adolescenților
pentru prevenirea manifestărilor de tip
bullying/ciberbullying”
- WebinarNivel
26.11.2021
online,
”Bune practici în derularea
preșcolar
Ora: 11.00
aplicația
activităților de consiliere
și
Google -meet psihopedagogică a preșcolarilor/
gimnazial
preadolescenților pentru prevenirea
manifestărilor de tip
bullying/ciberbullying”
- Webinar-

Responsabili

Prof. Șetreanu
Eugenia

Prof. Popa Tatiana

 LOGOPEDIE ȘI TERAPII SPECIFICE
COORDONATOR: prof. psihopedagog Marilena ANDREESCU
Centrul
metodic /
domeniul
CLI și Școala
Gimnazială
Specială
Târgoviște

Data și ora

26.11.2021
Ora: 13.00

Modalitatea
desfășurării
activității
online,
aplicația Google meet

Tema
Abordări moderne în terapia
tulburărilor de articulație
- Webinar-

Responsabili

Prof. Andreescu
Marilena

ACTIVITĂȚI METODICE ORGANIZATE DE
CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA
COORDONATOR: prof. Diana - Elena DIACONU – Director C.C.D. DÂMBOVIȚA
Public țintă: personalul didactic desemnat la nivelul unității școlare cu formarea

continuă
Centrul metodic /
domeniul

Data și ora

Băleni, Găești,
Voinești

11.11.2021
Ora 13.00

Târgoviște 2,
Pucioasa

10.11.2021
Ora 13.00

Online

Târgoviște 1

10.11.2021
Ora 13.00

Online

Moreni, Titu

12.11.2021
Ora 13.00

Online

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

Tema

Managementul
dezvoltării
profesionale
Managementul
dezvoltării
profesionale
Managementul
dezvoltării
profesionale
Managementul
dezvoltării
profesionale

Responsabili

Prof. metodist
Livia
GRIGORESCU
Prof. metodist
Aurora
SOLOMON
Prof. metodist
Crenguța Elena ALEXE
Prof. metodist
Daniela - Constanța
SÎRBU

 BIBLIOTECARI ȘCOLARI/CDI
COORDONATOR: Bibliotecar Adam Manuela Elena
Centrul
metodic /
domeniul

Data și
ora

Bibliotecari
școlari/CDI

25.11.2021
Ora.11.00

Modalitatea
desfășurării
activității
Online

Tema

Adaptarea activității
bibliotecilor școlare și a
CDI-urilor la noul context
pandemic.

Responsabili

Bibl. Adam
Manuela Elena

 MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
COORDONATORI: prof. Laurențiu COSTACHE, prof. Dan TICĂ
Centrul metodic /
domeniul

Data și ora

BĂLENI

11.11.2021/
ora 9:00

GĂEȘTI

11.11.2021/
ora 13:00

MORENI

11.11.2021/
ora 9:00

PUCIOASA

11.11.2021/
ora 13:00

TITU

11.11.2021/
ora 11:00

TÂRGOVIȘTE –LICEE,
CONEXE

11.11.2021/
ora 11:00

TÂRGOVIȘTE I –
ȘCOLI GIMNAZIALE

11.11.2021/
ora 11:00

TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚE

11.11.2021/
ora 11:00

TÂRGOVIȘTE II

11.11.2021/
ora 9:00

VOINEȘTI

11.11.2021/
ora 13:00

Modalitatea
desfășurării
activității

Tema

1.Managementul
educational în contextual
situației pandemice
generate de virusul
SARS-CoV-2
Online
2. Prevenirea violenței
psihologice - bullying în
mediul educational.

INSPECTORI ȘCOLARI GENERALI ADJUNCȚI,
PROF. ARJAN LAURENȚIA
PROF. ALEXANDRU MITRU

Responsabili

Inspectorii de
management
instituțional și
responsabilii
centrelor metodice

