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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE CERC PEDAGOGIC 
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

 
AN ŞCOLAR 2017– 2018 

SEMESTRUL I 
 
A. CLASA PREGĂTITOARE 

TEME:  
 
1) Schimb de bune practici din activitatea școlară și extrașcolară desfășurată cu elevii  
a) într-un proiect european/național/local (derulat de unitatea de învățământ în care se desfășoară activitatea 
de cerc pedagogic – prezentare și discuții) 
b) după participarea la Atelierele de creativitate și/sau Atelierele digitale - din cadrul cercului pedagogic - 
semestrul al II-lea, an școlar 2016 – 2017 (din fiecare școală se va face o prezentare a activităților prin care s-au 
aplicat achizițiile dobândite la cercul pedagogic din sem. al II-lea, pentru dezvoltarea creativității elevilor și pentru 
integrarea mijloacelor TIC în lecții; discuții) 
 
2) Relaţia dintre curriculum şi evaluare: Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare 

 

1. SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul primar în domeniul 
proiectării,  implementării și evaluării curriculumului 

 

2. AGENDA ACTIVITĂŢII:  

 9.00 – 9.05 – Prezentarea obiectivelor activităţii şi a agendei 
 

 9.05 – 9.35 – Prezentarea de către cadre didactice din școala gazdă a unor bune practici dintr-un proiect 
european/național/local (film, PPT, imagini etc.) 

 9.35 – 9.45 – Întrebări, răspunsuri, comentarii 
 

 9.45 – 10.45 – prezentarea, de către o persoană din fiecare școală,  a  activităților  în care s-au aplicat 
achizițiile dobândite la cercul pedagogic din sem. al II-lea al anului școlar 2016-2017 (Atelierele de creativitate 
și/sau Atelierele digitale), în scopul dezvoltării creativității elevilor și a integrării mijloacelor TIC (film, PPT, 
imagini etc.) 

 10.45 – 11.00 – Întrebări, răspunsuri, comentarii 
 

 11.00 – 11.20 – PAUZĂ 

 

 11.20 – 11.45 
 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 

 Întrebări, răspunsuri, comentarii 
 

 11.45 – 12.00 
 Prezentarea Metodologiei de întocmire, completare și valorificare a raportului de evaluare la finalul 

clasei pregătitoare  

 12.00 – 12.30 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 
 

Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa  
Telefon: 0245/211891;  Fax: 0245/613723; 

 E-mail:  isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro 
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 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) 

 Întrebări, răspunsuri, comentarii 
 

 12.30 – 12.40 – Concluzii 
 

 12.40 – 13.00 – Evaluarea activităţii 
 
 

3. LOCUL ŞI DATA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

 

Nr. 
crt. 

Centrul metodic Locul desfăşurării Data Intervalul orar 

1.  Moreni 
 

Școala Gimnazială Nr. 3 Moreni 14 nov. 2017 9.00 – 13.00 

2.  Băleni 
 

Școala Gimnazială Crevedia 15 nov. 2017 9.00 – 13.00 

3.  Voinești Școala Gimnazială „Matei Gr. Vlădeanu” Cândești 
- Vale 

16 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

4.  Titu 
 

Școala Gimnazială Slobozia Moară 17 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

5.  Târgovişte I A Școala Gimnazială Nr. 3 Doicești 20 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

6.  Târgovişte I B 
 

Colegiul Național  „Constantin Cantacuzino” 
Târgoviște 

21 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

7.  Târgovişte II Școala Gimnazială Lucieni 
 

22 nov. 2017 9.00 – 13.00 

8.  Pucioasa Școala Gimnazială „ Ion Mareș” Vulcana-Băi 23 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

9.  Găeşti Școala Gimnazială Petrești  
 

24 nov. 2017 9.00 – 13.00 

 
 
B. CLASELE I-IV 

 

TEMA: Schimb de bune practici din activitatea școlară și extrașcolară desfășurată cu elevii: 
a) într-un proiect european/național/local (derulat de unitatea de învățământ în care se desfășoară activitatea 
de cerc pedagogic – prezentare și discuții) 
b) după participarea la Atelierele de creativitate și/sau Atelierele digitale - din cadrul cercului pedagogic - 
semestrul al II-lea, an școlar 2016 – 2017 (din fiecare școală se va face o prezentare a activităților prin care s-au 
aplicat achizițiile dobândite la cercul pedagogic din sem. al II-lea, pentru dezvoltarea creativității elevilor și pentru 
integrarea mijloacelor TIC în lecții; discuții) 
c) în Programul „Şcoala altfel” (din fiecare școală se va face o prezentare a bunelor practici identificate până în 
prezent, urmată de discuții) 

 
 

1. SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

 Diseminarea exemplelor de bune practici pentru extinderea acestora la nivelul unităților de învățământ din 
județul Dâmbovița 
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2. AGENDA ACTIVITĂŢII:  

 9.00 – 9.05 – Prezentarea obiectivelor activităţii şi a agendei 
 

 9.05 – 9.35 – Prezentarea de către cadre didactice din școala gazdă a unor bune practici dintr-un proiect 
european/național /local (film, PPT, imagini etc.) 

 

 9.35 – 9.45 – Întrebări, răspunsuri, comentarii 
 

 9.45 – 10.45: prezentarea, de către o persoană din fiecare școală,  a  activităților  în care s-au aplicat achizițiile 
dobândite la cercul pedagogic din sem. al II-lea al anului școlar 2016-2017 (Atelierele de creativitate și/sau 
Atelierele digitale), în scopul dezvoltării creativității elevilor și a integrării mijloacelor TIC (film, PPT, imagini 
etc.) 

 10.45 – 11.00 – Întrebări, răspunsuri, comentarii 
 

 11.00 – 11.20: PAUZĂ 

 

 11.20 – 12.20 – prezentarea, de către o persoană din fiecare școală,  a  unor bune practici din cadrul 
Programului „Şcoala altfel” (film, PPT, imagini etc.) 

 12.20 – 12.30 – Întrebări, răspunsuri, comentarii 
 

 12.30 – 12.40 – Concluzii 
 

 12.40 – 13.00 – Evaluarea activității 
 

3. LOCUL ŞI DATA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

 

Nr. crt. Centrul 
metodic 

Locul desfăşurării Data Intervalul orar 

1.  Moreni 
 

Școala Gimnazială Nr. 3 Moreni 14 nov. 2017 9.00 – 13.00 

2.  Băleni 
 

Școala Gimnazială Crevedia 15 nov. 2017 9.00 – 13.00 

3.  Voinești Școala Gimnazială „Matei Gr. Vlădeanu” Cândești 
- Vale 

16 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

4.  Titu 
 

Școala Gimnazială Slobozia Moară 17 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

5.  Târgovişte I A Școala Gimnazială Nr. 3 Doicești 20 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

6.  Târgovişte I B 
 

Colegiul Național Constantin Cantacuzino 
Târgoviște 

21 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

7.  Târgovişte II Școala Gimnazială Lucieni 
 

22 nov. 2017 9.00 – 13.00 

8.  Pucioasa Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi 23 nov. 2017 
 

9.00 – 13.00 

9.  Găeşti Școala Gimnazială Petrești  
 

24 nov. 2017 9.00 – 13.00 

 
Inspector școlar – înv.primar 
Prof. dr. Mirela MIHĂESCU 

 


