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TEMATICA ACTIVIT ĂŢILOR METODICE 
din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de chimie, 

 în anul şcolar 2010-2011 
 

CERCUL SUCEAVA – GIMNAZIU 
Responsabili de cerc: prof. Lazarovici Ecaterina                                      
SEMESTRUL I 
Tema “Utilizarea informaţiilor din mass-media în lecţiiile de chimie” 
Forme de realizare: 

� Ateliere metodice de proiectare didactică  
� Dezbatere pe marginea  temei 
� Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie 

Locul de desfăşurare:  Şcoala cu clasele I-VIII Reuseni 
Data: 25 noiembrie 2010, ora 11,00 
Cine răspunde:  Prof.Iavnic Delia, Ciubotaru Camelia, Romaniuc 
Cristina 
 
SEMESTRUL II 
Tema “Utilizarea auxiliarelor  didactice în predarea – învăţarea 
chimiei’’ 
Forme de realizare: 

� Utilizarea eficientă a softurilor educaţionale, a caietelor speciale 
etc. în lecţia de chimie 

� Noutăţi editoriale în specialitate 
� Dezbatere pe marginea  temei  

Locul de desfăşurare:   Şcoala cu clasele I-VIII Adâncata 
Data: 15 mai 2010, ora 11,00 
 
CERCUL SUCEAVA – LICEU 
Responsabili de cerc: prof. Strugariu Aurelia 
SEMESTRUL I 
Tema “Proiectarea  diferenţiată  a testelor  de  evaluare  în  funcţie  de 
nivelul de cunoaştere, deprinderi şi înţelegere a elevilor” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativặ 
� Dezbatere referitoare la tipurile de competenţe şi  modalităţile de 

evaluare a acestora. 
� Prezentarea de  baterii de teste vizând o anume competenţă  

adaptate  nivelului clasei de elevi. 
�  Prezentarea  de noutăţi în specialitate şi psihopedagogice . 

Locul de desfăşurare:   Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava 
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Data:  18 noiembrie 2010, ora 12,00 
Cine răspunde: Prof. Grosu  Manuela  / Profesorii din catedră 
 
SEMESTRUL II 
Tema “Dezvoltarea competenţei de  rezolvare de problema şi modalitaţi  
alternative de evaluare  a  acesteia” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă 
� Dezbatere pe baza semnificaţiei termenului “problemă” în 

contextul  învăţământului centrat pe competenţe şi abordării 
interdisciplinare a noţiunilor de chimie. 

� Prezentarea unor modalităţi alternative de evaluare  adaptate 
specificului şcolii.    

Locul de desfặşurare: Colegiul Tehnic ”Alexandru cel Bun” Suceava 
Data: 9 aprilie 2011, ora 12,00                                                                               
Cine răspunde: Prof. Gorea  Elena  / Prof.Ajătăriţei  Elenuţa 
 
CERCUL  FĂLTICENI – GIMNAZIU 
Responsabili de cerc: prof. Popa-Ion Olguţa 
SEMESTRUL I 
Tema “Utilizarea tehnicii de calcul şi a resurslor audio-vizuale pentru 
îmbunătăţirea procesului de predarea – învăţare-evaluare în lecţiile de 
chimie/ştiinţe. 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă.  
� Prezentarea de către  participaţi a unei secvenţe de predare –

învăţare a unei lecţii de chimie/ ştiinţe, folosind mijloace audio- 
video ca instrumente de lucru pentru  asigurarea calităţii lecţiei. 

� Dezbatere pe marginea  temei prezentate 
Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII, Petia, com Buneşti  
Data: 18 noiembrie 2010, ora 11,00 
Cine răspunde: Prof. Zettel Dalida/ Profesorii din catedră 
 
SEMESTRUL II 
Tema “Stiluri de învăţare, rolul cunoaşterii stilului de învăţare în 
activitatea didactică de predare –învăţare” a chimiei. 
Forme de realizare: 

� Analiza metodică a unei lecţii de chimie înregistrată pe suport 
electronic.  

� Activitatea formativă : “Să ne cunoaştem stilul de învăţare” 
� Dezbatere pe marginea  temei  prezentate 

Locul de desfăşurare:   Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni 
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Data:  24 martie 2011, ora  11,00 
Cine răspunde: Prof. Popa Olguţa /Profesorii din catedră 
 
CERCUL  FĂLTICENI – LICEU 
Responsabili de cerc: prof. Oniciuc Liliana                                      
SEMESTRUL I 
Tema „Utilizarea softurilor educaţionale în lecţiile de chimie.Platforma AEL” 
Forme de realizare: 

� Prezentarea portofoliului profesorului de chimie 
� Dezbatere pe marginea programelor la disciplina chimie 
� Ateliere metodice de proiectare didactică 

Locul de desfăşurare:   Colegiul Agricol Fălticeni 
Data: 25 noiembrie 2010, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Popîrţac Ana, prof. Hopu Victoria, prof. Andrei Carmen, 
prof. Suduc Zâna 
 
SEMESTRUL II 
Tema „Eficientizarea activităţii didactice prin accentuarea caracterului 
formativ al disciplinei chimie” 
Forme de realizare: 

� Dezbatere pe marginea C.D.Ş. 
� Noutăţi editoriale în specialitate 
� Aplicaţii practice- ateliere de lucru 

Locul de desfăşurare:   Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni 
Data:  19 mai 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Niţă Axinia, prof. Amariei Maria, prof. Nistor Carmen,  

prof. Oniciuc Liliana 

 
CERCUL RĂDĂUŢI-GIMNAZIU 
Responsabil de cerc: prof. Hatnean Cornelia 
SEMESTRUL I 
Tema “Utilizarea metodelor  active în predarea – învăţarea chimiei’’ 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă  
� Ateliere metodice  
� Dezbatere pe marginea  programelor disciplinei chimie 
� Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie 

Locul de desfăşurare:  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Vicovu de Sus 
Data:  18 noiembrie 2010, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Teleagă Mălina - Manuela – Şcoala cu clasele I-
VIII Nr. 1 Vicovu de Sus - activitate demonstrativă; prof. Galan Maria - 
Şcoala cu clasele I-VIII Voitinel; prof. Rusu Marta - Şcoala cu clasele I-
VIII Bivol ărie. 
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SEMESTRUL II 
Tema “Instruirea în societatea cunoaşterii. Predarea prin proiecte la 
disciplina chimie’’ 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă  
� Utilizarea eficientă a softurilor educaţionale, a caietelor speciale 

etc. în lecţia de chimie 
� Noutăţi editoriale în specialitate 
� Dezbatere pe marginea  temei  

Locul de desfăşurare:   Şcoala cu clasele I-VIII  Putna 
Data:  12  mai 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Popiuc Georgeta - Şcoala cu clasele I-VIII Putna - 
activitate demonstrativă; prof. Olarian Luminiţa - Şcoala de arte și 
meserii  Dorneşti; prof. Hriţ Adriana-  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 
Horodnic de Sus.  
 
CERCUL RĂDĂUŢI-LICEU 
Responsabil de cerc: prof. Hatnean Gheorghe Liviu                               
SEMESTRUL I 
Tema “Instruire în societatea cunoaşterii. Predarea prin proiecte –chimie 
şi ştiinţe.’’ 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă  
� Ateliere metodice  
� Dezbatere pe marginea  programelor disciplinei chimie 
� Prezentarea portofoliului  profesorului de chimie 

Locul de desfăşurare:  Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi 
Data:  17 februarie 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Saviuc Magdalina – Colegiul Naţional Eudoxiu 
Hurmuzachi Rădăuţi - activitate demonstrativă; prof. Liteanu Cornelia, 
prof. Hatnean Liviu, prof. Hatnean Cornelia - Colegiul Naţional Eudoxiu 
Hurmuzachi Rădăuţi- prezentare proiecte. 
 
SEMESTRUL II 
Tema “Evaluarea în chimie’’ 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă  
� Utilizarea eficientă a softurilor educaţionale, a caietelor speciale 

etc. în lecţia de chimie 
� Noutăţi editoriale în specialitate 
� Dezbatere pe marginea  temei  
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Locul de desfăşurare:   Grup Școlar Ion Nistor Vicov de Sus 
Data:  12  mai 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Niţă Constantin - lecţie demonstrativă, prof. 
Chachula Angelica Grup Scolar „Ion Nistor” Vicov de Sus; prof.  Tiron 
Rodica, Grup Scolar „Ion Nistor” Vicov de Sus, prof. Schipor Rodica, 
Grup Scolar „Ion Nistor” Vicov de Sus.   
 
CERCUL GURA HUMORULUI - CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC - VATRA DORNEI  - GIMNAZIU 
Responsabil de cerc: prof. Ichim Belamia                                  
SEMESTRUL I 
Tema “Dezvoltarea competenţei de  rezolvare de problema şi modalitaţi  
alternative de evaluare  a  acesteia” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă 
� Referat metodic 
� Prezentare fişe de evaluare, fişe de exerciţii şi probleme 
� Dezbatere pe marginea  temei 

Locul de desfăşurare:  Şcoala cu clasele I-VIII  Vatra Moldoviţei 
Data:  21 octombrie 2010, ora 11,00 
Cine răspunde: prof.  Popescu Oana,  prof Belamia Ichim 
 
SEMESTRUL II 
Tema “Modalităţi alternative de evaluare la disciplina chimie (poster 
ştiinţific, portofoliu, excursie tematică” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă  
� Referat metodic 
� Prezentare poster ştiinţific 
� Dezbatere pe marginea  temei  

Locul de desfăşurare:   Şcoala cu clasele I-VIII Slătioara com. 
Stulpicani 
Data:  12 mai 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Moglan Lăcrămioara /Profesorii din catedră 
 
CERCUL GURA HUMORULUI - CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC - VATRA DORNEI  – LICEU  
Responsabili de cerc: prof. Buţincu Gheorghe                                      
SEMESTRUL I  
Tema „Metode de rezolvare rapidă a problemelor de chimie” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă   
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� Dezbatere pe marginea  temei 
� Prezentarea uor fişe de probleme 

Locul de desfasurare: Grupul Scolar « Vasile Deac » Vatra Dornei 
Data : 11 noiembrie 2010, ora 12,00 
Cine raspunde : prof. Şutea Renata 
 
SEMESTRUL II 
Tema „Metode de învăţământ pentru învăţarea chimiei în liceele 
tehnologice” 
Forme de realizare: 

� Schimb de experienţă între profesorii de chimie din judeţul 
Suceava şi judeţul Neamţ  

� Noutăţi editoriale în specialitate 
� Dezbatere pe marginea  temei  

Locul de desfăşurare:  Colegiul Tehnic « Gheorghe Cartianu » Piatra 
Neamţ 
Data: 19- 20 mai 2011 

Cine raspunde : prof. Romila Maria si prof. Butincu Gheorghe  
 


