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Inspector Şco l ar General, 
Prof. STOICA Adria11a 

Avizat, 
Inspector Şco la r Genera l Adjunct , 
Prof dr.PETRI::-GH IŢĂ Cri stina 

Ref. Cercul pedagogic al profesorilor de limba engleză 

Joi , I 1.11.2021 , în intervalul orar I 2h- I 4h. va avea loc Cercul pedagogic al 
profesori lor de limba engl eză, în sistem onl ine. 
Linkul întă l niri i: m~cl.gnogk.\;o , c 1 /11) t CtJ 

Agenda de lucru 
I .Dezbatere 
Tema: Proiectarea act iv i tăţii ci idact ice în con ci iţi i Ic predării- învăţări i -eva I uări i în 
sistem combinat( faţă în faţă, onli ne, s incron, as in cron). Flexibilizarea demersului 
didactic în func ţie de contextual educaţiona l. 

Coordonator: In spector şco la r : ION CSCU Ioana 

2.Strategii de evaluare. 
Propunători : prof. COMAN Angelil:a, Şcoa l a Gim nazial fi /0011 Bcide.1·c11. loca litatea 
Popeşti-Leorden i, 
Prof. GUTU-CUCU Maria, Liceu l Tehnologic Vi111i/c/ Brâ1iw111. loca litaka 
Dragomireşti-Vale. 

3.Formarea continuă a profesorilor de limbi moderne prin susţinerea i nspecţii lor curente de 
specia litate ş i a examenelor pentru obţ i nerea gradelor didactice. 
Propunător: Inspector şco l ar: IONESCU Ioana 

4.Nou t f1ţi legis lati ve de etapă- P ropunător: Inspector şco l ar: IONESCU Ioana 

• Ordin ME nr. 5550/ 05. l 1.202 1 pentru modificarea l?egulw11e11111/11i-cadm de 
organizare şijimc(ionare a u11ill'1(ilor de Î11vâf{1111(i11/ preuniversitar, a;Jrobal prin 
Ordi11ul 111i11islr11!ui educa/iei şi cercelârii nr. 5-1-1 712020; 

• Ord in ME nr.5549/05.11.2021 privind structura anu lui şco lar 202 1-2022; 
• Adresa ME nr. 34799/05. 1 1. 202 1.Prec i zări privind disc iplinele la care se susţ in 

l ucrări scrise de eva luare se111est ri ală( teze) în anul şcola r 2021-2022. 

Directorii unirăţilor de în văţă111ânt vor asigura participarea profesorilor de lirnbn engleză la 
activitate 

Inspector şco l ar, 

Prof". IONESCU Ioana 
_./' 
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