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CERCUL METODIC
AL PROFESORILOR DE GEOGRAFIE
SEMESTRUL II, ANUL SCOLAR 2008-2009
Activităţile din cadrul cercului metodic al profesorilor de geografie în semestrul II al
anului şcolar 2008-2009, se vor desfăşura ca şi în anul şcolar precedent.
Tema cercului metodic este „Didactică aplicată”.
Toţi profesorii de geografie vor prezenta o comunicare a cărui conţinutul va fi axat pe
tematica cercului şi se va referi la:
 Descrierea unei metode/tehnici/procedeu didactic utilizat la clasă;
 Unitatea de învăţare/lecţia la care se aplică metoda/tehnica/procedeul didactic;
 Eficienţa/utilitatea metodei/tehnicii/procedeului didactic;
 Realizarea de materiale care să fie distribuite colegilor.
Comunicarea va respecta următoarele cerinţe:
 Durată – maxim 5 minute;
 Comunicarea va fi predată în format scris (tipărit) şi în format electronic (inscripţionată
pe CD) după următoarele specificaţii – Times New Roman 12;
 Extinderea lucrării maxim 4 pagini.
Înscrierea temei se va face la responsabilul de cerc sau la persoana desemnată cu cel
puţin 4 zile înainte de data stabilită, prin telefon/fax sau e-mail respectând următoarea
structură:
NR.
CRT.
1.
2.






NUMELE ŞI PRENUMELE

UNITATEA ŞCOLARĂ

TITLUL COMUNICĂRII

Cercul metodic se va desfăşura astfel:
CM 1 Galaţi – liceu, Liceul Teoretic „Dunărea”, 14.03.2009; înscrieri la d-na prof.
Dobrin Gigliola – tel/fax (liceu) 321731, mobil – 0745209954, e-mail –
elenadobringl@yahoo.com
CM 2 Galaţi – gimnaziu, Şcoala Nr. 26 „I. Creangă”, 28.03.2009; înscrieri la d-na
prof. Drăgan Aurelia – tel/fax (şcoală) 413954, mobil – 0732564118, e-mail –
dragan_aurelia12@yahoo.com
CM 3 Tecuci – liceu+gimnaziu, Şcoala Nr. 1 „A. Rugină”, 25.04.2008; înscrieri la dra prof. Necula Delia – tel/fax (şcoală) 811140;
CM 4 Târgu Bujor – liceu+ gimnaziu, 04.04.2009, se va desfăşura după formatul din
semestrul I al acestui an şcolar; Şcoala Gimnazială Vârlezi – lecţie deschisă, prof.
Viorel Lemnaru şi referat „Criteriile de notare la disciplinele Istorie şi Geografie clasa a VI-a şi a VII-a. Proiectare - utilizare - evaluare”, prof. Aneta Radu, Şcoala
Gimnazială Bălăbăneşti.
Inspector şcolar de specialitate,
Prof. Marius C. Puţanu

