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ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

Structura grupelor (cercurile nr. 1-15)  la nivelul 

fiecărei clase este următoarea: 

Grupa A, clasele P - IV: Şcolile Gimnaziale „Nikos 

Kazantzakis”, „Ecaterina Teodoroiu”, „Radu Tudoran”, 

„A.S. Puşkin”, „Aurel Vlaicu”, „Dimitrie Cantemir”, 

„Ion Creangă”, „Mihai Viteazul”, „Vlaicu Vodă”  şi  

şcolile  din:   Vădeni, Siliștea, Măxineni, Salcia Tudor, 

Cazasu, Romanu, Gemenele, Scorțaru Nou, Râmnicelu, 

Șuțești, Gradiștea, Racovița, Tudor Vladimirescu, 

Movila Miresii 

Grupa B, clasele P - IV: Liceul cu Program Sportiv,   

Şcolile Gimnaziale „Fănuş Neagu”, „Alexandru Ioan 

Cuza”, „Ion Luca Caragiale”, „George Coşbuc”, „Ion 

Băncilă”,  „Mihai Eminescu”, „Mihail Sadoveanu”, 

„Dr. Luca”   şi  şcolile din: Traian, Plopu, Bordei Verde, 

Ianca, Mircea Vodă, Surdila Găiseanca, Făurei, Jirlău, 

Vișani, Galbenu, Surdila Greci, Ulmu, Cireșu, Mărașu, 

Frecăței 

Grupa C, clasele P - IV: Liceul Tehnologic „Anghel 

Saligny”, Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, Colegiul 

Naţional Pedagogic „Dumitru Panaitescu-

Perpessicius”, Colegiul Naţional „Ana Aslan”, Şcolile 

Gimnaziale „Anton Pann”, „Mihu Dragomir”, „Mihail 

Kogălniceanu”, „Nedelcu Chercea”, „Sf. Maria”, „Sf. 

Andrei”, „Vasile Alecsandri” şi  şcolile din: Chiscani, 

Tichilești, Gropeni, Tufești, Unirea, Lanurile, Viziru, 

Berteștii de Jos, Stăncuța, Însurăței, Bărăganu, Zăvoaia, 

Victoria,  Dudești, Roșiori, Ciocile 

Conform Art. 78, alin. (4) din Metodologia privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul 5561/2011 

„Stabilirea structurii şi coordonarea activităţii cercurilor 

pedagogice sunt atribuţii ale inspectoratelor şcolare 

judeţene/ al Municipiului Bucureşti. Participarea la 

activităţile organizate în cadrul cercurilor pedagogice 

este obligatorie pentru toţi membrii acestuia.” 

Notă: Toate cercurile pedagogice pentru învățământ 

primar sunt coordonate de inspectorul școlar, prof. 

Ecaterina Carmen Bonciu. 
 

Cercul nr. 1, 14 aprilie 2021, ora 14  

Locul desfăşurării: online 

Participă învățătorii care predau la clasa pregătitoare 

în școlile din grupa A 

Tema1 Abordari inovative si resurse educationale 

utilizate la disciplina "Comunicare în limba română", 

clasa pregatitoare.  

Tema 2 Modalităţi de recuperare a materiei predate în 

timpul şcolii online - exemple de bune practici.  

Moderator: prof. gr I, Maria Tanase, Școala Gimnaziala 

"Ecaterina Teodoroiu", responsabil de cerc 
 

Cercul nr. 2,  12 mai 2021, ora 14  

Locul desfăşurării: online/ Școala Gimnazială “ I.L. 

Caragiale” 

Participă învăţătorii care predau la clasa pregatitoare în 

şcolile din grupa B 

Tema 1. Instrumentele digitale-oportunități în activitatea 

interdisciplinară la clasa pregătitoare  

Tema 2. Modalităţi de recuperare a materiei predate în 

timpul şcolii online – exemple de bune practice 

Moderator:  prof. gr I Coman Didina, Şcoala Gimnaziala 

“Mihai Eminescu”, responsabil de cerc. 
 

Cercul nr. 3, 22 aprilie, ora 14.00  

Locul desfăşurării: online                                                                                                                                  

Participă învățătorii care predau la clasa pregătitoare în 

școlile din grupa C                                                                       

Tema: ”Schimb de bune 1ractice din clasa pregătitoare”                                                                                                         

a. inovarea în procesul de predare-învățare-evaluare                                                                                                                

b. Schimb de experiență și transfer de bune practice la 

nivelul fiecărei discipline                                                               

c. prezentarea din experiențele de practic ale cadrelor 

didactice care au susținut lecții pentru inspecții curente 

sau  practic                                                                                                                                                                          

Moderator: prof. gr. I Ioana Butoi, Scoala Gimnaziala 

”Vasile Alecsandri”, responsabil de cerc 
 

Cercul nr. 4,  20 mai 2021, ora 14  

Locul desfăşurării: online                                                                                                                                     

Participă învăţătorii care predau la clasa I, în şcolile din 

grupa A. 

Tema 1. “Metode și tehnici variate în abordarea citit- 

scrisului la clasa I” 

Tema 2 “Modalităţi de recuperare a materiei predate în 

timpul şcolii online – exemple de bună practică” 

Moderator:  prof. gr I Aneta Urse, Şcoala Gimnazială 

Chiscani, responsabil de cerc 
 

Cercul nr. 5 , 27 aprilie 2021, ora 14.  

Locul desfăşurării: online/ Școala Gimnaziala “Mihai 

Eminescu”                                                                                                                                      

Participa învățătorii care predau la clasa l, în școlile din 

grupa B. 



Tema: Activitatea didactică desfășurata online și cu 

prezență fizică – diferente, eficienta, modalități de 

acomodare. 

1. Posibilități de educare a laturii practice, a 

dezvoltării socio-emotionale a copiilor, în aceste 

condiții, in această perioadă de dezvoltare. 

2. Modalități de recuperare a materiei predate în 

timpul școlii online – exemple de bune practice. 

Moderator, prof gr l, Petrica Encutu, Scoala 

Gimnazala” I. L. Caragiale”, responsabil de cerc 
 

Cercul nr 6, 14 aprilie 2021, ora 14  

Locul desfăşurării: online                                                                                                                                        

Participa învățătorii care predau la clasa I, grupa C.             

Tema: 1. Despre învățare și inovare în școală și în 

mediul online/ exemple de bune practice la diferite 

discipline ;  

Tema 2.Modalități de recuperare a materiei predate 

în timpul școlii online.                        

Moderator : prof. gr I Camelia Chirchiboi, Școala 

Gimnaziala “Vasile Alecsandri”, responsabil de cerc 
 

Cercul nr. 7, 21 aprilie 2021, ora 14,00  

Locul desfăşurării: online                                                                                                                                        

Participa învățătorii care predau la clasa a II-a, in 

școlile din grupa A 

Tema 1: Studierea textului practic – baza in 

formarea competentelor cheie pentru învățarea pe 

parcursul întregii vieți 

Tema 2: Modalități de recuperare a materiei predate 

in timpul școlii online – exemple de bune practice 

Moderator: prof. gr I Tanase Simona, Scoala 

Gimnaziala “Fanus Neagu”, responsabil de cerc 
 

Cercul nr 8, 21 aprilie 2021, ora 14.00  

Locul desfăşurării: online                                                                                                                                         

Participă învăţătorii care predau la clasa a II-a, în 

şcolile din grupa B. 

Tema: 1. „Modele de bune practice utilizate în orele 

de matematică şi explorarea mediului/ comunicare în 

limba română 

Tema 2 “Modalităţi de recuperare a materiei predate în 

timpul şcolii online – exemple de bună practică” 

Moderator: prof. gr I, Ghiorghe Alina Loredana, 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, responsabil de 

cerc 
 

Cercul nr. 9, 21 aprilie 2021, ora 14  

Locul desfăşurării: online                                                                                                                                                                                                                                            

Participă învățătorii care predau la clasa a Il-a, în 

școlile din grupa C. 

Tema: 1. Aspecte ale adaptării elevilor la activitatea 

didactică cu prezență fizică 

Tema 2 Modalități de recuperare a materiei predate 

în timpul școlii online – exemple de bune practice. 

Moderator, prof. gr I Nuțu Doralina, Școala 

Gimnazială “Ion Creangă”, responsabil de cerc 
 

Cercul nr.10, 20 mai 2021, ora 14  

Locul desfăşurării: online/ Şcoala Gimnazială 

“Radu Tudoran”                                                                                                                                        

Participă învățătorii care predau la clasa a III-a , în 

școlile din grupa A.      

Teme : 1. “Schimburi de bune practice în orele de limba 

și română “                

Tema 2 Modalități de recuperare a materiei predate în 

timpul școlii online-exemple de bune practice                             

Moderator : prof.gr I Lupea Fănica, Colegiul Național 

Pedagogic “D. P. Perpessicius “ , responsabil de cerc 
 

Cercul nr.11, 21 aprilie, ora 14: 00  

Locul desfăşurării: online                                                                                                                                        

Participă învățătorii care predau la clasa a III-a , în școlile 

din grupa B.       

Tema : 1. Modalități practice de abordare a lecturii 

suplimentare.               

Tema 2. Modalități de recuperare a materiei predate în 

timpul școlii online-exemple de bune practice “                            

Moderator : prof.gr I Steluța Cornea, Școala Gimnazială 

“Mihai Eminescu”, responsabil de cerc. 
 

Cercul nr. 12, 20 mai, ora 14  

Locul desfăşurării: online                                                                                                                                         

Participă învăţătorii care predau la clasa a III-a, în şcolile 

din grupa C;   

 Tema:  1.“Metode interactive utilizate în orele de limba şi 

română” 

 Tema 2.”Modalităţi de recuperare a materiei predate în 

timpul şcolii online – exemple de bună practică” 

Moderator: prof. gr I Mircioi Mariana, Colegiul Naţional 

Pedagogic “D.P.Perpessicius”, responsabil de cerc 
 

Cercul nr 13, 27 aprilie 2021, ora 14 

 Locul desfăşurării: online                                                                                                                                      

Participa învățătorii care predau la clasa a IV-a, în școlile 

din grupa A. 

Tema: 1. Activitatea didactică desfășurata online, eficientă 

sau deficitară? Aspecte ale adaptării elevilor la învățarea 

online. 

Tema 2. Modalități de recuperare a materiei predate în 

timpul școlii online – exemple de bune practice. 

Moderator: prof. gr l  Daniela Bobocea, Școala Gimnazială 

“Mihai Viteazul” Brăila, responsabil de cerc 
 

Cercul nr 14, 22 aprilie 2021, ora 14  

Locul desfăşurării: online/ Scoala Gimnaziale “I. L. 

Caragiale”.                                                                                                                                      

Participa învățătorii care predau la clasa a IV-a , in școlile 

din grupa B. 

Tema: 1. Tehnici și instrumente actuale de predare, învățare 

și evaluare. 

Tema 2. Siguranța în media. 

Tema 3. Modalități de recuperare a materiei predate în 

timpul scolii online-exemple de bune practice. 

Moderator: prof gr I Daniela Draghici , Scoala Gimnaziala 

“M. Eminescu”, responsabil de cerc 
 

Cercul nr. 15, 20 mai 2021, ora 14   

Locul desfăşurării: online                                                                                                                                      

Participă învăţătorii care predau la clasa a IV-a, în 

şcolile din grupa C;    

Tema:  1 "Nevoia de a învăța elevii cum să învețe la 

geografie,istorie și științe " 

Tema 2."Modalităţi de recuperare a materiei predate în 

timpul şcolii online – exemple de bună practică" 

Moderator: prof. gr I Seciu Simona, Liceul de Arte  "H. 

Darclee", responsabil de cerc 

 


