
La Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni, în această toamnă s-au desfăşurat nu mai puţin de 4 întâlniri ale cadrelor didactice

din învăţământul primar şi gimnazial în cadrul Cercurilor Pedagogice, prilej cu care s-au desfăşurat activităţi metodico-ştiinţifice şi de

perfecţionare de înaltă ţinută profesională.

Astfel, seria de manifestări a debutat în data de 28 septembrie 2017 când s-a desfăşurat activitatea Cercului Pedagogic al profesorilor de

chimie, cu tema ,,Experimentul didactic între real şi virtual”. Doamna prof. Arcip Ana a desfăşurat o activitate demonstrativă experimentală

cu tema ,,Reacţii chimice” iar doamna prof. Popa – Ion Olguţa, responsabilul Cercului Pedagogic, a orientat dezbaterile şi discuţiile ce au avut

loc în jurul tematicii şi importanţei experimentelor practice şi virtuale propuse a fi realizate la clasele a VII-a şi a VIII-a în cadrul lecţiilor de

chimie.

În data de 10 noiembrie 2017, s-a desfăşurat şi activitatea Cercului Pedagogic al profesorilor de matematică, cu tema ,,Relaţia dintre TIC

şi formarea competenţelor specifice la disciplina Matematică”. Doamnele profesoare Ionaş Andreea şi Tumuleanu Alexandra-Emilia au

colaborat exemplar în realizarea unei activităţi demonstrative la clasa a V-a şi a unui referat- dezbatere pe tema: ,,Relaţia dintre TIC şi

formarea competenţelor specifice la disciplina Matematică”. Au fost prezentate apoi şi exemple de proiecte didactice în care se utilizează

instruirea asistată de calculator.

În data de 16 noiembrie 2017, seria manifestărilor educative a continuat cu activitatea Cercului Pedagogic al profesorilor de

istorie, cu tema ,,Relaţia conţinuturi-competenţe specifice în abordarea programei şcolare de clasa a V-a la disciplina istorie”. Activitatea

demonstrativă şi prezentarea referatului metodic au fost susţinute de domnul profesor Vieru Adrian, dezbaterea şi discuţiile ce au avut loc cu

acest prilej, fiind moderate de domnul profesor Benţa Codrin, responsabilul Cercului Pedagogic.



Ca un corolar al tuturor

activităţilor metodico-

aplicative şi de perfecţionare

profesională ce au avut loc

într-un interval de numai două

luni, în data de 17 noiembrie,

într-o zi frumoasă de blând

sfârşit de toamnă, Şcoala

Gimnazială ,,Al. I. Cuza” a

avut din nou invitaţi de

onoare. De această dată i-au

călcat pragul nu mai puţin de

130 de cadre didactice din

învăţământul primar,

participanţi la activităţile

desfăşurate în cadrul Cercului

Pedagogic A din zona Fălticeni.

Activităţile s-au desfăşurat pe

clase, abordând o tematică

diferită.



Astfel la clasele pregătitoare,
activităţile demonstrative, referatele şi
dezbaterile, au fost propuse de doamnele
profesoare Ştefan Florentina şi
Prisacariu Daria şi s-au axat în jurul temei
,, Integrarea în activitate a elevului de clasă
pregătitoare, în primele săptămâni de școală”.

La clasele I, au susţinut activităţi
domnişoara prof. Negre Adriana,
doamnele prof. Pavăl Luminiţa şi Trişi
Alexandrina în jurul temei ,, Aspecte
metodologice privind îmbunătățirea citit-
scrisului la clasa I”.

La clasele a II-a au propus activităţi
doamnele prof. Tofan Mioara şi Clipa
Dumitriţa, iar tema luată în discuţie a
tratat aspecte metodologice privind
îmbunătățirea citit-scrisului la clasa a II-a.

La clasele a III-a, de buna desfăşurare a activităţii s-au ocupat doamnele profesoare Vasilache Maria, Benke
Carmen- Elena şi domnul prof. Tofan Victor iar tematica luată în discuţie a fost: „Ortografia și punctuația la elevii
din ciclul de dezvoltare”.

La clasele a IV-a, au propus activităţi demonstrative şi referate ştiinţifice doamnele prof. OşlobanuMariana,
Ilincăi Daniela alături de domnişoara prof. Negre Simona pe tema: „Cultivarea vocabularului în contextul abordării
integrate a limbii române”.







Activităţile metodico-aplicative şi

ştiinţifice desfăşurate în şcoală au fost

continuate de prezentarea de către elevii

din ciclul primar al unui program artistic

la Sala Aurel Băeşu a Muzeului Ion

Irimescu, Fălticeni, unde, în debutul

activităţii cu caracter cultural, doamna

director Ilincăi Daniela a rostit şi un

cuvânt de prezentare a şcolii.

Iată aşadar, descrierea unui început

de an şcolar fulminant, plin de activităţi

formative şi interesante pentru copii, plin

de nou, efervescenţă şi frumos, la Şcoala

Gimnazială ,,Al. I. Cuza” Fălticeni, toate

sub semnul unei colaborări fructuoase

între echipa managerială, colectivul de

cadre didactice, părinţi, elevi şi

comunitatea locală.

Prof. Alexandrina Trişi,
responsabil Cerc Pedagogic A, 

zona Fălticeni, clasele I.






