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TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE 

din cadrul cercurilor pedagogice la disciplina 

  educaţie tehnologică și aplicații practice, 

 anul şcolar 2018-2019 

 

Responsabil cerc, zona Suceava: prof. Leonte Ştefan 

SEMESTRUL I 

Tematică: 
 Implementarea programei școlare revizuite la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a (lecţie demonstrativă). Bune 

practici. 

 Documente de planificare  și proiectare elaborate în acord cu programele 

școlare revizuite la clasele a V-a și a VI-a, la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice.  

 Analiza Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei 

de la disciplinele din aria curriculară tehnologii (Educație tehnologică și 

aplicații practice) și a noilor programe de concurs. 

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

 Data: 30 octombrie 2018, ora 12.00 
Cine răspunde: prof. Bolohan Romeo 

 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematică: 
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile  practice specifice, la clasa a VI-a  (lecţie 

demonstrativă). Bune practici. 

 Dezbaterea programei școlare revizuite pentru clasa a VII-a, la disciplina 

Educație tehnologică și aplicații practice 

 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice. 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Academician H. Mihăescu” Udești 

Data: 23 aprilie 2019, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Ianoș Cătălin 

 

Responsabil cerc, zona Rădăuţi: prof. Ionesi Traian 

SEMESTRUL I 

Tematică: 
 Implementarea programei școlare revizuite la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a (lecţie demonstrativă). Bune 

practici. 

 Documente de planificare  și proiectare elaborate în acord cu programele 

școlare revizuite la clasele a V-a și a VI-a, la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice.  
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 Analiza Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei 

de la disciplinele din aria curriculară tehnologii (Educație tehnologică și 

aplicații practice) și a noilor programe de concurs. 

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic „Vasile Ghersim” Marginea                                                                                                                                                                                      

Data: 06 noiembrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Damu Mihaela Carmen 

 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematică: 
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile  practice specifice, la clasa a VI-a  (lecţie 

demonstrativă). Bune practici. 

 Dezbaterea programei școlare revizuite pentru clasa a VII-a, la disciplina 

Educație tehnologică și aplicații practice 

 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice. 

 Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăț 

Data: 07 mai 2019, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Prisacariu Viorica 

 

Responsabil cerc, zona Fălticeni: prof. Bocanci Grigore 

SEMESTRUL I 

Tematică: 
 Implementarea programei școlare revizuite la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a (lecţie demonstrativă). Bune 

practici. 

 Documente de planificare  și proiectare elaborate în acord cu programele 

școlare revizuite la clasele a V-a și a VI-a, la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice.  

 Analiza Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei 

de la disciplinele din aria curriculară tehnologii (Educație tehnologică și 

aplicații practice) și a noilor programe de concurs. 

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari 

Data: 13 noiembrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Chiperi Camelia 

 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematică: 
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile  practice specifice, la clasa a VI-a  (lecţie 

demonstrativă). Bune practici. 

 Dezbaterea programei școlare revizuite pentru clasa a VII-a, la disciplina 

Educație tehnologică și aplicații practice 

 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice. 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială ” Luca Gavril” Drăgușeni 

Data: 14 mai 2019, ora 12.00 
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Cine răspunde: prof. Vîrvara Gabriela 

 

 

Responsabil cerc, zona Gura Humorului: prof. Fedorovici Petruţa 

SEMESTRUL I 

Tematică: 
 Implementarea programei școlare revizuite la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a (lecţie demonstrativă). Bune 

practici. 

 Documente de planificare  și proiectare elaborate în acord cu programele 

școlare revizuite la clasele a V-a și a VI-a, la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice.  

 Analiza Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei 

de la disciplinele din aria curriculară tehnologii (Educație tehnologică și 

aplicații practice) și a noilor programe de concurs. 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului 

Data: 20 noiembrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Fedorovici Petruța 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematică: 
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile  practice specifice, la clasa a VI-a  (lecţie 

demonstrativă). Bune practici. 

 Dezbaterea programei școlare revizuite pentru clasa a VII-a, la disciplina 

Educație tehnologică și aplicații practice 

 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice. 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Capu Codrului 

Data: 21 mai 2019, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Romanescu Ileana 

 

Responsabil cerc, zona Câmpulung – Vatra-Dornei: prof. Juverdeanu Gabriela 

SEMESTRUL I 

Tematică: 
 Implementarea programei școlare revizuite la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a (lecţie demonstrativă). Bune 

practici. 

 Documente de planificare  și proiectare elaborate în acord cu programele 

școlare revizuite la clasele a V-a și a VI-a, la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice.  

 Analiza Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei 

de la disciplinele din aria curriculară tehnologii (Educație tehnologică și 

aplicații practice) și a noilor programe de concurs. 

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Breaza 

Data: 27 noiembrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Diaconescu Maria 
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SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematică: 
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile  practice specifice, la clasa a VI-a  (lecţie 

demonstrativă). Bune practici. 

 Dezbaterea programei școlare revizuite pentru clasa a VII-a, la disciplina 

Educație tehnologică și aplicații practice 

 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice. 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială ”T. Ștefanelli” Câmpulung Moldovenesc 

Data: 28 mai 2019, ora 12,00 

Cine răspunde: prof. Vereha Mariana 

 

 

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE 

 

din cadrul cercurilor pedagogice a domeniilor de pregătire  

din învăţământul profesional şi tehnic, anul şcolar 2018-2019 

 

 

Domeniul – Turism şi alimentaţie, Comerţ, Economic 

Responsabili de cerc:  

prof. Simion Daniela Olga – zona Suceava,  Fălticeni 

prof. Ciulei Despina Elena -zona: Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, 

Vatra Dornei 

prof. Popescu Angela - Rădăuți – Vicov - Siret 

 

SEMESTRUL I 

Tematica: 

 Asigurarea calității în procesul de predare – învățare -evaluare (lecţie 

demonstrativă). 

 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.  Exemple de bună practică. 

 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. 

Locuri de desfăşurare:  
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava,  zona: Suceava – Fălticeni 

Liceul tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei, zona: Gura Humorului, Câmpulung 

Moldovenesc-Vatra Dornei 

Colegiul Tehnic Rădăuți, zona: Rădăuți – Vicov - Siret 

Data: 20 noiembrie 2018, ora 12.00 
Cine răspunde: prof. Dumitrescu Maria Olguța, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan 

Cuza” Suceava 
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 prof. Obadă Cristina, Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei 

 prof. Popescu Angela, Colegiul Tehnic Rădăuți  

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematica: 

 Analiza curriculumului revizuit pentru clasa a XII-a, liceu tehnologic, 

aprobat cu OMEN nr. 3501/29.03.2018 

 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 2018-2019 a 

etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”  și a 

concursurilor profesionale. 

Locuri de desfăşurare:  
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, zona: Suceava – Fălticeni 

Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, zona: Gura Humorului, 

Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei 

Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, zona: Rădăuți – Vicov - Siret 

Data: 07 mai 2019, ora 12.00 

prof. Maftei Daniel, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni 

 prof. Burcă Carmen, Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc 

 prof. Boțic Simona, Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți  

 

Domeniul – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Responsabil de cerc: prof. Irimia Delia 

SEMESTRUL I 

Tematica: 

 Asigurarea calității în procesul de predare – învățare -evaluare (lecţie 

demonstrativă). 

 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului 

revizuite 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.  Exemple de bună practică. 

 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. 

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana 

Data: 13 noiembrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Chindriș Onofrei, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” 

Cajvana 

 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematica: 

 Analiza curriculumului revizuit pentru clasa a XII-a, liceu tehnologic, 

aprobat cu OMEN nr. 3501/29.03.2018 
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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 2018-2019 a 

etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”  și a 

concursurilor profesionale. 

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Rădăuți 

Data: 14 mai 2019, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Cotos Gheorghe, Colegiul Tehnic Rădăuți 

 

Domeniul – Fabricarea produselor din lemn şi Silvicultură 

Responsabil de cerc: prof. Holuță Aurel 

SEMESTRUL I 

Tematica: 

 Asigurarea calității în procesul de predare – învățare -evaluare (lecţie 

demonstrativă). 

 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului 

revizuite 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.  Exemple de bună practică. 

 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. 

Locul de desfăşurare: Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

Data: 04 decembrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Apetroaie Ionela, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematica: 

 Analiza curriculumului revizuit pentru clasa a XII-a, liceu tehnologic, 

aprobat cu OMEN nr. 3501/29.03.2018 

 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 2018-2019 a 

etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”  și a 

concursurilor profesionale. 

Locul de desfăşurare: Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc 

Data: 21mai 2019, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Frunză Daniela, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung 

Moldovenesc 

 

Domeniul – Industrie alimentară, Agricultură, Protecţia mediului 

Responsabil cerc: prof. Crețu Monica Anca 

SEMESTRUL I 
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Tematica: 

 Asigurarea calității în procesul de predare – învățare -evaluare (lecţie 

demonstrativă). 

 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului 

revizuite 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.  Exemple de bună practică. 

 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. 

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Data: 30 octombrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Rusu Aurica, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava 

 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematica: 

 Analiza curriculumului revizuit pentru clasa a XII-a, liceu tehnologic, 

aprobat cu OMEN nr. 3501/29.03.2018 

 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 2018-2019 a 

etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”  și a 

concursurilor profesionale. 

Locul de desfăşurare: Colegiul  Tehnic „Petru Mușat” Suceava 

Data: 28 mai 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Ciosnar Niculina, Colegiul  Tehnic „Petru Mușat” Suceava 

 

Domeniul – Industrie textilă şi pielărie 

Responsabil de cerc: prof. Ţuca Mariana Silvia 

SEMESTRUL I 

Tematica: 

 Asigurarea calității în procesul de predare – învățare -evaluare (lecţie 

demonstrativă). 

 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului 

revizuite 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.  Exemple de bună practică. 

 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. 

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret Data: 13 noiembrie 

2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Nastasa  Ana Greti, Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret  
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SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematica: 

 Analiza curriculumului revizuit pentru clasa a XII-a, liceu tehnologic, 

aprobat cu OMEN nr. 3501/29.03.2018 

 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 2018-2019 a 

etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”  și a 

concursurilor profesionale. 

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

Data: 04 iunie 2019, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Paraon Angelica,  Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” 

Dumbrăveni 

 

 

Domeniul – Mecanică, Transporturi 

Responsabil de cerc: prof. Maidaniuc Janeta,  zona Suceava-Fălticeni-Radăuți-

Siret 

Responsabil de cerc: prof. Măgurean Cecilia Carmen, zona Gura Humorului – 

Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei 

SEMESTRUL I 

Tematica: 

 Asigurarea calității în procesul de predare – învățare -evaluare (lecţie 

demonstrativă). 

 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului 

revizuite 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.  Exemple de bună practică. 

 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. 

Locuri de desfăşurare: Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava, zona Suceava-

Fălticeni-Radăuți-Siret 

Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, zona Gura Humorului – 

Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei 

Data: 13 noiembrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Ursulean Velusia, Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava 

prof. Zancu Nistor, Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc 

 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematica: 

 Analiza curriculumului revizuit pentru clasa a XII-a, liceu tehnologic, 

aprobat cu OMEN nr. 3501/29.03.2018 
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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 2018-2019 a 

etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”  și a 

concursurilor profesionale. 

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, zona Suceava-

Fălticeni-Radăuți-Siret 

 Liceul Tehnologic Dorna Candreni, zona Gura Humorului -– Câmpulung 

Moldovenesc-Vatra Dornei 

Data: 28 mai 2019, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Georgescu Mariana,  Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” 

Suceava 

 prof. Găină Petronela, Liceul Tehnologic Dorna Candreni 

 

Domeniul – Electromecanică, Electronică automatizări, Electric 

Responsabil de cerc: prof. Vieriu Gabriela 

SEMESTRUL I 

Tematica: 

 Asigurarea calității în procesul de predare – învățare -evaluare (lecţie 

demonstrativă). 

 Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului 

revizuite 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.  Exemple de bună practică. 

 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. 

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni 

Data: 04 decembrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Savu Elena, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni 

 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematica: 

 Analiza curriculumului revizuit pentru clasa a XII-a, liceu tehnologic, 

aprobat cu OMEN nr. 3501/29.03.2018 

 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 2018-2019 a 

etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”  și a 

concursurilor profesionale. 

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Data: 21 mai 2019, ora 12.00 
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Cine răspunde: prof. Popescu Cristina, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava 

 

 

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). 

 Implementarea standardului de pregătire prfesională și a curriculumului 

revizuit, pentru anul I, calificarea Asistent medical generalist, conform 

OMEN nr. 3499/29.03.2018. Documente de planificare și proiectare a 

activităților. 

 Analiza temelor de proiect pentru examenul de certificare a calificării 

profesionale, raportate la standardele de pregătire profesională. 

Locul de desfăşurare: Școala Postliceal Sanitară  Centrul de Studii ”Ștefan cel 

Mare  și Sfânt” Rădăuți 

Data: 20 noiembrie 2018, ora 12.00 

Cine răspunde:  prof. Ciobăcă Paula, Școala Postliceal Sanitară  Centrul de Studii 

”Ștefan cel Mare  și Sfânt” Rădăuți 

 

SEMESTRUL  al  II-lea 

Tematica: 

 Instrumente de evaaluare, realizate în acord cu Standardul de evaluare din 

cadrul Standardului de pregătire profesională. Bune practici. 

 Proiecte derulate la nivelul unității de învățământ. 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” Câmpulung Moldovenesc 

Data:07 mai 2019, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Ciulei Despina, Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii 

”Ștefan cel Mare  și Sfânt” Câmpulung Moldovenesc 

 

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 . 
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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. 

 

 


