DISCIPLINA: ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC – DOMENII DE PREGĂTIRE,
SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR: 2018-2019
La toate cercurile se vor prezenta:
TEMA 1. Schimb de bune practici din învățământul profesional şi tehnic
a) 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.
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 este precizată la fiecare cerc, conform tabelului de mai jos.
Cerc metodic domeniul de
pregătire
Mecanic 1
Mecanic 2

Data și ora

Locul desfășurării

28.11.2018
Ora 11

Liceul
Tehnologic”Iordache
Golescu” Găești

Tema



Responsabili

Asigurarea calității în procesul de predare – învățare Leaşu Florica
evaluare .
Georgescu
Implementarea standardelor de pregătire profesională și a
Gabriela
curriculumului revizuit pentru clasa a XI-a liceu tehnologic
și clasa XI-a învățământ profesional aprobate prin OMENCȘ
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Electricelectrotehnicelectromecanicelectronicăautomatizari

21.11.2018
9,00-14,00

Liceul
Tehnologic”Iordache
Golescu” Găești




nr. 4121/2016, respectiv OMEN nr. 3500/29.03.2018
Strategii de organizare a demersurilor didactice din
perspectiva noului curriculum – clasa a XI a liceu și
învăţământ professional
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/activităților educaționale,prin: utilizarea

Ștefan Georgeta

metodelor moderne de predare-învățare-evaluare, calitatea
implementării curriculumului la fiecare modul, tratarea
diferențiată și individualizată a predării-învățării-evaluării,
îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor




Construcții Textile- Pielărie

21.11.2018
Ora 10:00

Liceul Tehnologic
“Udrea Băleanu”
Băleni




Metodologia de organizare și desfășurare a 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 2018- 2019.
Cadrul normativ privind organizarea procesului de

Cristea Elena
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Agricultură/horticu
ltură;Agricultură
ecologică;
Protecţia plantelor;
Ecologie şi
protecţia mediului;
Industrie
alimentară;
Silvicultură.

28 .XI.2018

Economic

28.11.2018,
ora 10,00

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 educaționale,prin:utilizarea

Liceul Tehnologic
Nucet

ora 1100

Guran Elena

metodelor moderne de predare-învățare-evaluare, calitatea
implementării curriculumului la fiecare modul, tratarea
diferențiată și individualizată a predării-învățării-

Liceul Tehnologic
„Dr. C. Angelescu”
Găeşti









evaluării, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor
 Industrie alimentara: Lucrare de laborator/Proces
tehnologic. Tema: ”Tehnologia de obtinere 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
3

Educatie
tehnologică

14.11.2018
București




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

28.11.2018,
ora 14,00

Şcoala Postliceală
Sanitară „Carol
Davila”, Târgovişte









calificării profesionale
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 2018-2019;
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 activ-participative;
Beneficiile proiectelor europene – Exemple de bune practici.

Rîncă Mioara
Rotaru Aurica
Voicu Ion

Petroiu Carmen

Inspector şcolar,
Prof.Popescu Luminiţa

4

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,
Inspector şcolar,
Prof.Popescu Luminiţa
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