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TEMATICA ACTIVIT ĂŢILOR METODICE 
din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de fizică 

 în anul şcolar 2010-2011 
 

 
CERCUL SUCEAVA-GIMNAZIU 
Responsabil de cerc: prof. Stoina Maria                                   
SEMESTRUL I 
Tema “Competenţa „rezolvare de probleme” – domeniul de bază al 
evaluării PISA 2012.” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă  
� Prezentarea unor tipuri de probleme şi metode de rezolvare a 

acestora. 
� Dezbatere pe marginea formării de competenţe în învăţământul 

gimnazial şi operaţionalizarea lor.  
Locul de desfăşurare:   Şcoala cu clasele I-VIII Băneşti 
Data:  25 noiembrie 2010, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Lupuca Violeta / Profesorii din catedră 
 
SEMESTRUL II 
Tema ”Evaluarea competenţelor formate la elevi prin activitatea 
didactică la disciplina fizică” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă  
� Prezentarea unor instrumente de evaluare a competenţelor 

dobândite la fizică 
� Dezbatere pe marginea  proiectării unui test (determinarea 

tipului de test, stabilirea competenţelor de evaluat, proiectarea 
matricei de specificaţii, stabilirea nivelului de dificultate al 
itemilor, construirea itemilor, elaborarea schemei de notare) 

Locul de desfăşurare:   Şcoala cu clasele I-VIII Măriţei 
Data:  5 mai 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Macoveiciuc Cristina / Profesorii din catedră 
 
CERCUL SUCEAVA-LICEU 
Responsabil de cerc: prof. Straton Olimpia 
SEMESTRUL I 
Tema Seminar/Workshop - Fizica în cursurile opţionale interdisciplinare 
şi transdisciplinare  
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Forme de realizare: 
� Ateliere de lucru 
� Dezbatere pe marginea temei 
� Prezentarea unor instrumente de evaluare a competenţelor 

dobândite la fizică. 
Locul de desfăşurare:   Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava  
Data:  25 noiembrie 2010, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Rotaru Fănica, prof. Golda Sorin, prof. Costan 
Costică, prof. Lungu Lucian  
 
SEMESTRUL II 
Tema Evaluarea prin portofoliu la elevi şi profesori 
Forme de realizare: 

� Prezentarea portofoliului elevului şi profesorului de fizică 
� Dezbatere pe marginea  temei  
� Diverse 

Locul de desfăşurare:   Colegiul de Artă şi Liceul cu Program Sportiv, 
Suceava 
Data:  19 mai 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Ignătescu Cristina, prof. Lohănel Cristina,  
 
CERCUL FĂLTICENI – GIMNAZIU 
Responsabil de cerc: prof. Ciuruş Liliana 
SEMESTRUL  I 
Tema „Elaborarea, aplicarea şi valorificarea testelor predictive. Modele 
de teste” 
Forme de realizare: 

� Activitate demonstrativă 
� Dezbatere pe marginea temei 
� Prezentarea unor modele de teste  

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Fântâna Mare 
Data: 18 noiembrie 2010, ora 11,00 
Cine răspunde: Prof. Mucileniţa Iuliana/ Profesorii din catedră 
 
SEMESTRUL II 
Tema „Prezentarea de proiecte disciplinare şi transdisciplinare, care se 
pot realiza cu elevii la clasă”  
Forme de realizare: 

� Activitate demonstrativă 
� Prezentarea de proiecte 

Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Leucuşeşti, com. 
Preuteşti 
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Data: 19 mai 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: Prof. Moisii Doina/ Profesorii din catedră 
 
CERCUL FĂLTICENI - LICEU 
Responsabil de cerc: prof. Ciuruş Marcel                                
SEMESTRUL I 
Tema “Prezentarea de proiecte disciplinare şi transdiciplinare, care se 
pot realiza cu elevii la clasă” 
Forme de realizare: 

� Activitate demonstrativă 
� Prezentare de proiecte 
� Dezbatere pe marginea temei 

Locul de desfăşurare:  laboratorul de fizică, Colegiul Tehnic “Miahi 
Băcescu” 
Data: 4 noiembrie 2010, ora 11,00 

Cine răspunde: prof. Jarcău Mihaela, prof. Chirilă Silvia 
 
SEMESTRUL II 
Tema “Fizica şi activităţile extraşcolare” 
Forme de realizare: 

� Prezentarea unui film didactic  
� Forme de evaluare prin activităţi extraşcolare 
� Dezbatere pe marginea  temei  

Locul de desfăşurare:   laboratorul de fizică, Grup Şcolar “Oltea 
Doamna” Dolhasca 
Data: 26 mai 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Agafiţei Nicoleta, prof. Nicolau Elena 
 
CERCUL RĂDĂUŢI-SIRET – GIMNAZIU 
Responsabili de cerc: prof. Chelba Mirela 
SEMESTRUL I 
Tema “Formarea şi evaluarea competenţelor”. 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativặ. 
� Importanţa modalităţilor de evaluare alternativă în contextul 

adaptării curriculumului la necesităţile şi cerinţele elevilor. 
� Formarea la elevi a competenţei “rezolvare de probleme”-

prezentarea unor modalităţi de rezolvare de probleme..  
Locul de desfăşurare:   Şcoala cu cl. I-VIII  Nr. 5 “Bogdan Vodă” 
Rădăuţi 
Data:  9 decembrie 2010, ora 11,00 
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Cine răspunde: Prof. Lupoae Carmen, Chelba Mirela, Macovei 
Haralambie 
 
SEMESTRUL II 
Tema “Abordarea interdisciplinară a noţiunilor de fizică, chimie şi 
biologie..” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă. 
� Imoprtanţa abordării interdisciplinare a lecţiilor de fizică-referat. 
� Prezentarea  de planuri de lecţie, fişe de activitate, teste abordate 

interdisciplinar. 
Locul de desfặşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 Marginea   
Data: 12 mai 2011, ora 11,00                                                                                 
Cine răspunde: Prof. Malanca Mariana, Cosovanu Magdalena 
 
CERCUL RĂDĂUŢI – SIRET - LICEU 
Responsabili de cerc: prof. Drîmbă Florin                        
SEMESTRUL I 
Tema “ Integrarea metodelor moderne în predarea fizicii” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă 
� Dezbatere pe marginea temei 
� Modele de instrumente de lucru pentru orele de fizică 

Locul de desfăşurare:   Colegiul Tehnic Rădăuţi 
Data:  25 noiembrie 2010 ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Cloşcă Valentina – lecţie; prof. Sofian Iulian– 
referat  
 
SEMESTRUL II 
Tema 2 “Experimentul în orele de ştiinţe” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă, clasa a X a  
� Dezbatere pe marginea  temei  
� Modele de instrumente de lucru pentru activităţile experimentale 

Locul de desfăşurare:  Colegiul “Laţcu Vodă” Siret  
Data: 31 martie 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: prof. Danelic Silvia – lecţie, prof. Horecico Gina– 
referat 
 
CERCUL GURA HUMORULUI - CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC - VATRA DORNEI  - GIMNAZIU 
Responsabili de cerc: prof. Smiganoschi Argentina                                
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SEMESTRUL I 
Tema “Formarea şi evaluarea competenţelor. Competenţe cheie 
europene relevante pentru disciplina fizică” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă 
� Operaţionalizarea competenţelor, proiectarea testelor, 

competenţa ,,rezolvare de probleme” 
� Dezbatere pe marginea  temei  

Locul de desfăşurare:  Şcoala cu clasele I-VIII  Nr. 2 ,,George 
Voevidca”  Câmpulung Moldovenesc 
Data:  11 noiembrie 2010, ora 11,00 
Cine răspunde: Prof.  Băcanu Lăcrămioara / Profesorii din catedră 
 
SEMESTRUL II 
Tema “Strategii euristice utilizate în învăţarea-predarea fizicii” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă  
� Organizarea metodelor, mijloacelor de învăţămant şi formelor de 

grupare a elevilor într-o situaţie de învăţare dată  
� Dezbatere pe marginea  temei  

Locul de desfăşurare:   Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Vatra Dornei 
Data:  5 mai 2011, ora 11,00 
Cine răspunde: Prof. Mandache Elena / Profesorii din catedră 
 
CERCUL GURA HUMORULUI - CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC - VATRA DORNEI  - LICEU 
Responsabil de cerc: prof. Bordeianu Constantin Cristian                                    
SEMESTRUL I 
Tema “Promovarea  caracterului interdisciplinar al studiului fizicii prin 
predarea diciplinelor opţionale de Astronomie/Astrofizică” 
Forme de realizare: 

� Lecţie demonstrativă 
� Dezbatere pe marginea  programelor disciplinelor opţionale  
� Prezentarea de suporturi de curs pentru disciplinele opţionale 

Locul de desfăşurare:  Grupul Şcolar Nr.1 ,Câmpulung Moldovenesc 
Data: 4 noiembrie 2010, ora 12,00 
Cine răspunde: prof. Victor Prundeanu/ Profesorii din catedră 
 
SEMESTRUL II 
Tema “Proiectarea testelor de evaluare, derivarea competenţelor 
folosind tehnologia modernă” 
Forme de realizare: 
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� Lecţie demonstrativă  
� Referat “Formarea şi evaluarea competenţelor pentru testele de 

fizică” 
� Dezbatere pe marginea  temei  

Locul de desfăşurare:  Colegiul “Alexandru cel Bun”, Gura Humorului 
Data: 12 mai 2011, ora 12,00 
Cine răspunde: prof. Aurel Chichifoi/ Profesorii din catedră 
 
 


