TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE
din cadrul cercurilor pedagogice la disciplina
educaţie tehnologică și aplicații practice,
anul şcolar 2017-2018
Responsabil cerc, zona Suceava: prof. Leonte Ştefan
SEMESTRUL I
Tematică:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare – învăţare –
evaluare la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea programei școlare la clasa a V-a la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice și utilizarea Compendiului introductiv.
Exemple de bune practici.
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe proiect. Bune practici.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr.1 Suceava
Data: 31 octombrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Suliță Silviu
SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă).
 Dezbaterea programei școlare pentru clasa a VI-a, la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice, conform O.M.E.N. Nr. 3393/28.02.2017.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Fântânele
Data: 24 aprilie 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Telescu Vlad
Responsabil cerc, zona Rădăuţi: prof. Ionesi Traian
SEMESTRUL I
Tematică:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare – învăţare –
evaluare la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea programei școlare la clasa a V-a la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice și utilizarea Compendiului introductiv.
Exemple de bune practici.
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe proiect. Bune practici.
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Șerbăuți
Data: 07 noiembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Șandru Oltea
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SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă).
 Dezbaterea programei școlare pentru clasa a VI-a, la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice, conform O.M.E.N. Nr. 3393/28.02.2017.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Milișăuți
Data: 08 mai 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Bejinariu Dorel
Responsabil cerc, zona Fălticeni: prof. Bocanci Grigore
SEMESTRUL I
Tematică:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare – învăţare –
evaluare la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea programei școlare la clasa a V-a la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice și utilizarea Compendiului introductiv.
Exemple de bune practici.
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe proiect. Bune practici.
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni
Data: 14 noiembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Bocanci Grigore
SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă).
 Dezbaterea programei școlare pentru clasa a VI-a, la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice, conform O.M.E.N. Nr. 3393/28.02.2017.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Vadu Moldovei
Data: 15 mai 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Iacob Viorel
Responsabil cerc, zona Gura Humorului: prof. Fedorovici Petruţa
SEMESTRUL I
Tematică:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare – învăţare –
evaluare la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea programei școlare la clasa a V-a la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice și utilizarea Compendiului introductiv.
Exemple de bune practici.
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 Aplicarea metodei de învățare bazată pe proiect. Bune practici.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Frasin
Data: 21 noiembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Cușnir Any Maria
SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă).
 Dezbaterea programei școlare pentru clasa a VI-a, la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice, conform O.M.E.N. Nr. 3393/28.02.2017.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului
Data: 22 mai 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Beleca Luminița
Responsabil cerc, zona Câmpulung – Vatra-Dornei: prof. Juverdeanu Gabriela
SEMESTRUL I
Tematică:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare – învăţare –
evaluare la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea programei școlare la clasa a V-a la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice și utilizarea Compendiului introductiv.
Exemple de bune practici.
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe proiect. Bune practici.
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Vatra Moldoviței
Data: 28 noiembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Zancu Constantin
SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă).
 Dezbaterea programei școlare pentru clasa a VI-a, la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice, conform O.M.E.N. Nr. 3393/28.02.2017.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică și aplicații practice.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Iacobeni
Data: 29 mai 2018, ora 12,00
Cine răspunde: prof. Candrea Dorin
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TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE
din cadrul cercurilor pedagogice a domeniilor de pregătire
din învăţământul profesional şi tehnic, anul şcolar 2017-2018
Domeniul – Turism şi alimentaţie, Comerţ, Economic
Responsabili de cerc:
prof. Cheaburu Carmen Constanța – zona Suceava, Fălticeni
prof. Ciulei Despina Elena -zona: Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc,
Vatra Dornei
prof. Popescu Angela - Rădăuți – Vicov - Siret
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității învățării la locul de muncă (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a X-a liceu tehnologic și clasa X-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv OMEN nr.
3195/18.05.2017. Exemple de bună practică.
 Revizuirea temelor pentru proba practică din cadrul examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului
profesional, conform adresei MEN- CNDIPT nr. 2295/15.09.2017.
Locuri de desfăşurare:
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, zona: Suceava – Fălticeni
Colegiul Silvic „Bucovina” C\mpulung Moldovenesc, zona: Gura Humorului,
Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei
Colegiul Tehnic Rădăuți, zona: Rădăuți – Vicov - Siret
Data: 05 decembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Cheaburu Carmen, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”
Suceava
prof. Ciulei Despina Elena, Colegiul Silvic „Bucovina” C\mpulung
Moldovenesc
prof. Popescu Angela, Colegiul Tehnic Rădăuți
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Evaluarea rezultatelor învățării, în acord cu Standardul de evaluare din
cadrul Standardelor de pregătire practică, revizuite. Bune practici.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea practicantului,
completarea anexelor, conform OMECTS nr.3539/14.03.2012.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2017-2018 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii” și a
concursurilor profesionale.
Locuri de desfăşurare:
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Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava – Fălticeni
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, zona: Gura Humorului, Câmpulung
Moldovenesc-Vatra Dornei
Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, zona: Rădăuți – Vicov - Siret
Data: 05 iunie 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Cujbă Cristina, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava
Prof. Pavel Felicia, Liceul Tehnologic Dorna Candreni
Prof. Boțic Carmen Simona, Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți
Domeniul – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Responsabil de cerc: prof. Irimia Delia
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității învățării la locul de muncă (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a X-a liceu tehnologic și clasa X-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv OMEN nr.
3195/18.05.2017. Exemple de bună practică.
 Revizuirea temelor pentru proba practică din cadrul examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului
profesional, conform adresei MEN- CNDIPT nr. 2295/15.09.2017.
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc
Data: 24 octombrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Snijec Cely
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Evaluarea rezultatelor învățării, în acord cu Standardul de evaluare din
cadrul Standardelor de pregătire practică, revizuite. Bune practici.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea practicantului,
completarea anexelor, conform OMECTS nr.3539/14.03.2012.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2017-2018 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii” și a
concursurilor profesionale.
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava
Data: 17 aprilie 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Irimia Delia
Domeniul – Fabricarea produselor din lemn şi Silvicultură
Responsabil de cerc: prof. Lazăr Dana
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității învățării la locul de muncă (lecţie
demonstrativă).
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Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a X-a liceu tehnologic și clasa X-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv OMEN nr.
3195/18.05.2017. Exemple de bună practică.
 Revizuirea temelor pentru proba practică din cadrul examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului
profesional, conform adresei MEN- CNDIPT nr. 2295/15.09.2017.
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșanu” Pîrtești de Jos
Data: 28 noiembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Drăghici Emil
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza Evaluarea rezultatelor învățării, în acord cu Standardul de evaluare
din cadrul Standardelor de pregătire practică, revizuite. Bune practici.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea practicantului,
completarea anexelor, conform OMECTS nr.3539/14.03.2012.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2017-2018 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii” și a
concursurilor profesionale.
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea
Data: 29 mai 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Sîrbu Ana Marie
Domeniul – Industrie alimentară, Agricultură, Protecţia mediului
Responsabil cerc: prof. Crețu Monica Anca
SEMESTRUL I
 Bune practici în asigurarea calității învățării la locul de muncă (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a X-a liceu tehnologic și clasa X-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv OMEN nr.
3195/18.05.2017. Exemple de bună practică.
 Revizuirea temelor pentru proba practică din cadrul examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului
profesional, conform adresei MEN- CNDIPT nr. 2295/15.09.2017.
Locul de desfăşurare: Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc
Data: 21 noiembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Lateș Ana
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Evaluarea rezultatelor învățării, în acord cu Standardul de evaluare din
cadrul Standardelor de pregătire practică, revizuite. Bune practici.
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Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea practicantului,
completarea anexelor, conform OMECTS nr.3539/14.03.2012.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2017-2018 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii” și a
concursurilor profesionale.
Locul de desfăşurare: Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni
Data: 22 mai 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Crețu Monica
Domeniul – Industrie textilă şi pielărie
Responsabil de cerc: prof. Ţuca Mariana Silvia
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității învățării la locul de muncă (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a X-a liceu tehnologic și clasa X-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv OMEN nr.
3195/18.05.2017. Exemple de bună practică.
 Revizuirea temelor pentru proba practică din cadrul examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului
profesional, conform adresei MEN- CNDIPT nr. 2295/15.09.2017.
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni
Data: 14 noiembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Țuca Mariana Silvia
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Evaluarea rezultatelor învățării, în acord cu Standardul de evaluare din
cadrul Standardelor de pregătire practică, revizuite. Bune practici.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea practicantului,
completarea anexelor, conform OMECTS nr.3539/14.03.2012.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2017-2018 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii” și a
concursurilor profesionale.
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus
Data: 15 mai 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Petrescu Mihaela
Domeniul – Mecanică, Transporturi
Responsabil de cerc: prof. Maidaniuc Janeta, zona Suceava-Fălticeni-RadăuțiSiret
Responsabil de cerc: prof. Măgurean Cecilia Carmen, zona Gura Humorului –
Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei
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SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității învățării la locul de muncă (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a X-a liceu tehnologic și clasa X-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv OMEN nr.
3195/18.05.2017. Exemple de bună practică.
 Revizuirea temelor pentru proba practică din cadrul examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului
profesional, conform adresei MEN- CNDIPT nr. 2295/15.09.2017.
Locuri de desfăşurare: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, zona
Suceava-Fălticeni-Radăuți-Siret
Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, zona
Gura Humorului – Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei
Data: 7 noiembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Calistru Mihaela, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
Suceava
prof. Carpiuc Vasilica, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Evaluarea rezultatelor învățării, în acord cu Standardul de evaluare din
cadrul Standardelor de pregătire practică, revizuite. Bune practici.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea practicantului,
completarea anexelor, conform OMECTS nr.3539/14.03.2012.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2017-2018 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii” și a
concursurilor profesionale.
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret Fălticeni, zona
Suceava-Fălticeni-Radăuți-Siret
Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei, zona Gura Humorului -–
Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei
Data: 8 mai 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Maidaniuc Janeta, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret
prof. Griger Cornel, Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei
Domeniul – Electromecanică, Electronică automatizări, Electric
Responsabil de cerc: prof. Hapenciuc Cristina
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității învățării la locul de muncă (lecţie
demonstrativă).
 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a X-a liceu tehnologic și clasa X-a învățământ
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profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv OMEN nr.
3195/18.05.2017. Exemple de bună practică.
 Revizuirea temelor pentru proba practică din cadrul examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului
profesional, conform adresei MEN- CNDIPT nr. 2295/15.09.2017.
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava
Data: 31 octombrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Vieriu Gabriela
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Evaluarea rezultatelor învățării, în acord cu Standardul de evaluare din
cadrul Standardelor de pregătire practică, revizuite. Bune practici.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea practicantului,
completarea anexelor, conform OMECTS nr.3539/14.03.2012.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2017-2018 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii” și a
concursurilor profesionale.
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Data:24 parilie 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Arganisciuc Ovidiu
Domeniul – Sănătate și asistență pedagogică
Responsabil de cerc: prof. Dascălu Nicoleta
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în utilizarea metodelor interactive în procesul de predare –
învăţare – evaluare (lecţie demonstrativă).
 Manuale, auxiliare curriculare și suporturi de curs utilizate la modulele de
specialitate: precizări, baze de date.
 Analiza temelor de proiect pentru examenul de certificare a calificării
profesionale, raportate la standardele de pregătire profesională.
Locul de desfăşurare: Școala Postliceal Sanitară Suceava
Data: 20 noiembrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Dascălu Nicoleta
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Monitorizarea inserției absolvenților, proceduri, instrumente utilizate.
 Competențe cheie dezvoltate în cadrul modulelor de specialitate. Bune
practici.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui (persoana responsabilă desemnată de clinică) în
evaluarea practicantului.
Locul de desfăşurare: Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii ”Ștefan cel
Mare și Sfânt” Suceava
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Data: 22 mai 2018, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Bîrsan Oretensa
ACTIVITĂŢI DE FORMARE PROPUSE DE INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEȚEAN SUCEAVA
 Formarea cadrelor didactice debutante pe teme de planificare, proiectare și
implementare a curriculumului național și local.
 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice cu încadrare la modulele de
specialitate din perspectiva curricumului național revizuit (Standarde de
pregătire profesională, programe școlare).
 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea noilor programe școlare la
disciplina Educație tehnologică și aplicații practice .
SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR
METODICE
 Abordări inter- și transmodulare în elaborarea temelor de probă practică
pentru susținerea examenului de certificare a calificării profesionale de către
absolvenții învățământului profesional de stat.
 Utilizarea Bazei Naționale cu Instrumente de Evaluare pentru IPT, pentru
realizarea unei evaluări uniforme și de calitate a competențelor profesionale.
 Dezvoltarea parteneriatului şcoală – agent economic pentru îmbunătăţirea
calităţii educaţiei şi formării profesionale a elevilor.
 Oportunități de implementare a proiectelor de mobilitate în spaţiul
european, pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de către elevii din
învățământul profesional și tehnic.
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