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Deoarece sub impulsul necesităţilor economice, biologia s-a diversificat ca ştiinţă si ne
confruntăm cu o explozie informaţională fără precedent, domenii din cadrul ştiinţelor biologice
cum ar fi: ecologia generală, ecologia marină, hidrobiologia, genetica populaţiilor, biochimia,
biofizica, citologia, histologia, biologia celulară, biologia moleculară, ingineria genetică,
neurocibernetica, genetica moleculară, nanotehnologia dobândesc o importanţă din ce în ce mai
mare.
În asemenea condiţii, una dintre căile care pot fi
urmate de scoală presupune folosirea adecvată a
formelor de activitate educativă extraşcolară, activitate
care în ultimii ani si-a conturat o structură psihologică
proprie, având un rol deosebit în dezvoltarea anumitor
aspecte ale personalităţii elevilor, care în procesul
instructiv-educativ sunt mai puţin solicitante.
In acest sens, catedra de biologie a Colegiului
National ,,Ion C. Bratianu,, Pitesti a oraganizat in
cadrul
CERCULUI
PEDAGOGIC
AL
PROFESORILOR DE BIOLOGIE – LICEU PITESTI, o
întalnire cu tema: Activitãti extracurriculare - forme şi
conţinuturi.

Programul intâlnirii a fost deosebit de interesant şi diversificat, alături de cadrele
didactice din catedră participand şi elevi ai Colegiului National ,,Ion C. Bratianu,, Pitesti.
Profesorii din catedra de biologie au susţinut referate despre activităţi extracurriculare cum ar fi:
cercul de biologie, excursia didactică şi vizita de documentare, prezentand şi exemple de bune
practice din experienţa personală. S-a discutat şi despre importanţa ecologizarii prin reciclare,
elevii nostri dovedindu-se extrem de inventivi, pregătind în acest sens ţinute vestimentare
deosebite sau diferite alte obiecte ornamentale sau de divertisment, toate din materiale recilabile.

De la d-na prof. Dana Sutan, colaborator permanent al Cercului de Biologie EDUCATIE
PENTRU UN STIL DE VIATA SANATOS, cerc care funcţionează de patru ani in liceul nostru
şi desfasoară activităţi lunare pe teme legate in principal de alimentaţia corectă, sănătoasă,
echilibrată, am aflat de ce este indicat să consumăm/ să nu consumăm brânzeturi. De ce am ales
să vorbim despre brânzeturi? Pentru că aceasta este tema lunii noiembrie din cadrul cercului de
biologie.
Ne-am bucurat să le avem alaturi de noi şi pe fostele noastre colege, actualmente
pensionare, doamnele profesoare Viorica Arjoca şi Ioana Savu.
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1. Importanţa activitãţilor extracurriculare - Cercul de biologie (referat - prof. Cristina
Atanasescu şi prof. Florica Dumitru)
2. Brânzeturile (prezentare PPT - elevi ai claselor a X-a A şi a XII-a H coordonaţi de prof.
Cristina Atanasescu şi prof. Florica Dumitru)
3. Brânzeturile – beneficii ĩn alimentaţie (invitat, prof. Dana Şuţan)
4. Vizita de documentare (referat - prof. Valentina Mircea).
5. Excursia didacticã (referat si prezentare PPT- prof. Elena Buşcã).
6. Ecologizare prin reciclare (material prezentat de prof. Cristina Ciucã şi elevi ai claselor
a IX-a F şi a IX-a G).
7. Expoziţie de design vestimentar din materiale reciclabile realizatã de elevi ai Colegiului
Naţional ,,Ion C. Brãtianu,, Piteşti, coordonaţi de prof. Florica Dumitru şi prof. Cristina
Atanasescu.
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