Comisia metodică de Chimie și Biologie
Componență:
Prof. Mihăilescu Mihaela
Prof. Alan Ionela
Prof. Drăguleț Andreea
Prof. Lazăr Irina
Prof. Cheran Ionica
Prof. Delcea Constantin
Responsabil prof. Drăguleț Andreea
Prof. Mihăilescu Mihaela:
- este reprezentatul sindicatului din învățământ Spiru Haret în Colegiul Național Ion
Neculce
- este membru în Consiliul de Administraţie din partea sindicatului ca observator;
- a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a B
- a participat ca membru în comisia de organizare a olimpiadei de chimie etapa pe sector și
a fost profesor evaluator la această olimpiadă.
- a efectuat ore suplimentare pentru la programul de pregatire a elevilor la chimie pentru
Bacalaureat a elevilor clasei a XII-a ;
- a participat la ședințele comisiei metodice la nivel de municipiu.
- a organizat ședințe de sindicat la nivelul unității, aducând la cunoștința profesorilor și
celorlați angajați tot ceea ce era legat de activitatea sindicală.
- a realizat ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat cu elevii de la clasa a XII-a A.
- a organizat, împreună cu membrii catedrei de chimie concursul demonstrativ de evaluare a
abilităţilor practice pe grupe de elevi « Micul chimist ».
- a efectuat ore de pregatire suplimentară a lotului de elevi pentru olimpiada de chimie.
- a participat în calitate de profesor evaluator şi membru în comisia de organizare a
Olimpiadei de chimie etapa pe sector şi municipiu.
- a participat la examenul de bacalaureat ca profesor asistent la probele de competenţe
digitale şi competenţe lingvistice.
- a organizat o sesiune de comunicare şi informare la clasele aVII si a VI privind creşterea
animalelor şi îngrijirea lor.
- a participat la Concursul Lazăr Edeleanu pe sector, în calitate de asistent, evaluator şi
membru în comisia de organizare.
- A iniţiat şi încheiat un acord de parteneriat cu SNSPA Bucuresti pentru implementarea
unui programului de cercetare « Adolescenţii şi cultura digitală ».
Prof. Alan Ionela:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a F
- membru în Consiliul Consultativ pentru disciplina Chimie.

-

-

a participat la a treia Conferință Internațională despere Calorimetrie și Analiză Termica
din Liubliana, Slovenia, cu două lucrari știintifice, în septembrie 2015.
a participat la Olimpiada de chimie pe sector, în calitate de organizator și evaluator
a participat la Olimpiada de chimie pe municipiu, în calitate de organizator și evaluator,
dar și membru în Comisia Municipală.
a participat la Concursul Lazăr Edeleanu pe sector, în calitate de asistent, evaluator şi
membru în comisia de organizare.
Membru în comisia de elaborare de subiecte pentru Concursul municipal de chimie
« Lazăr Edeleanu »
este colaborator al Revistei de Fizică și Chimie și membru în echipa de redactare a
acesteia.
a organizat următoarele activități extrașcolare cu clasa a XII a F
 Vizită Muzeul de Istorie Națională, 05. 10. 2015
 Vizionarea unui spectacol de opera ” Nunta lui Figaro” 09.12.2015
 Vizionarea unui spectacol de teatru 25.11. 2015.
 Vizita Facultatea de Chimie şi la facultatea de farmacie din Bucuresti,
Premiul al II-lea la Olimpiada de chimie pe sector- elevul Florea Ciprian, clasa a XII-a F

Prof. Drăguleț Andreea:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a E
- este coordonatorul Comisiei de proiecte și programe educaționale extracurriculare
desfășurând activități specifice.
- este membru în comisia de Curriculum
- a realizat ore de pregătire suplimentară la clasa a XII-a B și E
- a organizat si coordonat în colaborare cu Primaria Bucuresti Proiectul Civitas - Vreau să
rămân sănătos. Proiect pentru prevenirea abuzului de substanţe psihoactive în rândul
elevilor şi pentru promovarea abilităţii de adaptare la mediu. La acest proiect au
participat următorii parteneri externi: Asociatia Nationala Antidrog (ANA) și asociatia
IMPACT alături de alte șapte licee de prestigiu din Bucuresti. Proiectul a avut ca scop
conștientizarea de către eleviii de liceu a importanței asumarii unui stil de viata sănatos.
La acest proiect au mai participat profesorii Rodica Tudorica și Narcisa Ghetu și domnul
Călin Cătălin din partea comitetului de părinți.
- a coordonat trupa de teatru a liceului care a participat la proiectul derulat de ECDL
Romania în colaborare cu Primaria Bucuresti și ISMB “5 teatre 5 licee” unde eleva Mara
Tudor din Colegiul Național Ion Neculce a câștigat premiul pentru cea mai buna actriță și
premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. La acest proiect au participat și
doamnele profesor Tudorica Rodica, Stoica Felicia și Ionescu Elena.
- a organizat mesele rotunde cu tema “Cum ne alegem cariera?“ la care au participat elevii
claselor a XII-a și reprezentanți ai centrelor universitare.
- a organizat, împreună cu membrii catedrei de chimie concursul demonstrativ de evaluare a
abilităţilor practice pe grupe de elevi « Micul chimist ».

-

-

-

-

a efectuat ore de pregatire suplimentară a lotului de elevi pentru olimpiada de chimie.
a participat în calitate de profesor evaluator şi membru în comisia de organizare a
Olimpiadei de chimie etapa pe sector şi municipiu.
a organizat şi coordonat în colaborare cu Primaria Bucuresti Proiectul Civitas Integritate si demnitate umana. De la valori morale la atitudini civice. La acest proiect
au participat ca si parteneri externi Asociatia Transparency International România,
Teatrul Tineretului Metropolis, Liga pentru identitate naţională, SC Creativ IP
Advertising SRL alături de înca opt licee de prestigiu din Bucuresti. Proiectul a avut ca
scop asumarea de catre elevii de liceu a unui stil de viaţă integru şi demn în beneficiul
propriu, al familiei şi al comunităţii. Obiectivul major al proiectului este promovarea
coerenţei şi a convergenţei dintre integritate şi demnitate, ca valori morale, având ca
rezultat un comportament prosocial. La acest proiect au participat colegii Rodica
Tudorica, Calin Catalin, Mihaela Ghiţiu şi psihologul liceului Ramona Anghel.
a coordonat şi participat cu trupa de teatru a liceului la Festivalul de Teatru pentru copii
și adolescenți ”Mark Twain” şi la festivalul interjudeţean de teatru“Jean Monnet”.
Trupa de teatru a liceului a fost instruita de actorul Radu Stoian, fost elev al liceului.
a participat la activităţile proiectului Dignity day.
a organizat, alături de profesorii Iulia Olteanu, Elena Buşe şi Roxana Nazare festivalul
liceului Ziua liceului Ion Neculce.
a participat, în calitate de profesor evaluator şi în calitate de membru în comisia de
organizare a Olimpiadei de chimie etapa locală şi municipală şi la Concursurile de
chimie Raluca Ripan şi Lazăr Edeleanu.
a participat la sesiunea de formare “Oportunităţi de studiu în străinatate” organizată de
asociaţia Educativa şi la sesiunea de formare ”Proiecte Erasmus” organizată de ISMB.

Prof. Lazăr Irina:
- a coordonat la diriginţie clasa a X-a D.
- a organizat olimpiada de biologie, etapa pe școală și pe sector unde a fost profesor
evaluator;
- a participat la consfătuirile metodice ale disciplinei
- a efectuat ore suplimentare pentru la programul de pregatire a elevilor la chimie pentru
Bacalaureat a elevilor clasei a XII-a E;
- a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Biologie – etapa pe sector;
- a participat ca profesor organizator şi evaluator la Concursul national de Biologie „G. E.
Palade”, etapa locală şi etapa pe municipiu;
- a participat la Consfătuirile metodice și Cercurile pedagogice ;
- este inscrisă în Proiectul educațional „ABC-ul îngrijirii animalelor de companie”;
- a efectuat pregătirea elevilor pentru Olimpiada de biologie, pentru Concursul ”Sanitarii
pricepuți”, pentru Concursul National de Biologie „George Emil Palade” și pentru
Examenul de Bacalaureat.

-

-

-

-

-

a participat în cadrul proiectului „Zona libera de indiferenţă” organizat de Iniţiativa
Ecologista Europeana;
a fost membru evaluator al Comisiei Municipiului Bucuresti de organizare şi desfăşurare a
probelor practice din cadrul inspecţiilor la clasă din cadrul Concursului pentru ocuparea
posturilor didactice, sesiunea 2016;
a absolvit Cursul de pregatire în acordarea primului ajutor organizat de Crucea Roşie
Română.
Rezultate la Olimpiada de Biologie – etapa pe sector:
 Premiul II: Mirescu Andreea Ana-Maria –cls. a X-a F
 Mențiune: Bîscu Andreea Claudia – cls a X-a D
 Mențiune: Ciută Elisa Nicole – cls. a VII-a A
Rezultate la Olimpiada de biologie –etapa pe municipiu:
 Mentiune: Mirescu Andreea Ana-Maria –cls a Xa-F
Rezultate obtinute la Concursul National de Biologie „George Emil Palade” - etapa
locala
 Premiul al -III-lea: Guranda Myriam cls. a VI-a A
 Premiul al III-lea: Banu Daria Catalina –cls. aVI-a B
 Mentiune: Dumitru Katerina –cls. a VI-a A
Rezultate obtinute la Concursul National de Biologie „George Emil Palade” etapa pe
municipiu:
 Mentiune: Banu Daria - cls a VI-a B
 Mentiune: Guranda Myriam – cls. a VI-a A
Concursul „Sanitarii pricepuţi” - locul al IV-lea cu elevii claselor a VI-a;
Proiectul „Green Attitude”, în cadrul Proiectului „EcoAct – Actioneaza pentru
comunitatea ta” – locul al II-lea cu eleviii clasei a X-a F.
În Saptămâna „Şcoala Altfel” a desfăşurat următoarele activităţi:
 a colaborat cu Şcoala postliceală „Carol Davila” în susţinerea unor demonstraţii de
prim-ajutor cu eleviii claselor a X-a ;
 a organizat o excursie tematica în Rezervaţia Naturală Comana, Mănăstirea Comana
şi Aventura Parc cu elevii clasei a X-a D;
 A organizat o vizită tematică la Facultatea de Horticultura cu elevii claselor a-IX-a A
si a X-a D.
 a participarea la un proces experimental organizat la Universitatea Crestina
„Dimitrie Cantemir” cu elevii clasei a X-a D.

Prof. Cheran Ionica:
- este profesor metodist ISMB și Președinte al Cercului Pedagogic sector 1 unde a organizat
activitățile metodice și de specialitate desfășurate la nivel de sector.
- este membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de biologie ISMB;
- a coordonat activităţilor metodice şi de specialitate desfăşurate la nivelul sectorului 1;
- a efectuat inspecţii pentru obţinerea definitivatului în învăţământ.

-

-

a contribuit la realizarea bazei de date a profesorilor de biologie și a participat la toate
întâlnirile metodice desfăşurate la nivelul ISMB.
a organizat olimpiada de biologie, etapa pe liceu, a coordonat pregătirea participanților la
olimpiadă,
a organizat pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru Examenul de Bacalaureat
a activat ca Vicepresedinte în Comisia de organizare si desfasurare a Olimpiadei de
Biologie etapa pe sector organizată la Colegiul Tehnic Media.
membru în comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de organizare a Olimpiadei de
Biologie la clasa a X-a, etapa pe sector.
membru în comisia de elaborare a subiectelor a Concursului Naţional « George Emil
Palade » etapa locală şi etapa pe municipiu.
membru în comisia de evaluare la olimpiada de biologie etapa pe sector şi la olimpiada
Ştiinţele pământului etapa pe municipiu.
membru în comisia de organizare şi evaluare a olimpiadei de biologie, etapa pe municipiu.
membru în comisia de organizare şi evaluare a Concursului Naţional « George Emil
Palade » etapa locală şi etapa pe municipiu.
profesor evaluator în cadrul comisiei de contestaţii din cadrul examenului de bacalaureat
sesiunea septembrie 2015.
profesor evaluator în cadrul în cadrul examenului de Bacalaureat 2016.
profesor evaluator în cadrul în cadrul Evaluării Naţionale la clasa a VI-a.
membru în comisia de evaluarea a dosarelor pentru gradaţia de merit, sesiunea 2016.
membru în comisia municipiului Bucureşti din cadrul concursului pentru ocuparea
posturilor didactice din învăţământul preuniversitar 2016.
coordonator al activităţilor din cadrul proiectului „Educaţia pentru cetăţenie democratică”.
a participat la activtăţile proiectului „AYV & iEARN – Creativitate, Colaborare,
Implicare – ingrediente ale succesului în educația tinerilor”.
a participat la activităţile proiectului Dignity Day organizate în CN Ion Neculce.
a urmat cursurile de perfecţionare organizate de CCD Bucureşti: „Evaluator de
competenţe pentru definitivat şi titularizare”, „Instrumente utile pentru metodiştii
ISMB în proiectarea inspecţiei şcolare”, „Formarea de evaluatori pentru inspecţiile
de titularizare”.
a urmat cursul de prim ajutor.
Rezultate Olimpiada de Biologie
 Etapa pe sector
 Premiul II – Boca Elena, clasa a 7-a B
 Premiul III - Mirica Iulia, clasa a 9 - a F
 Premiul III - Seremet Radu, clasa a 9 - a F
 Mentiune - Moisii Denisa, clasa a 7 - a B
 Mentiune - Ionescu Andreas, clasa a 9 - a B
 Mentiune - But Alexandra , clasa a 9 - a F



Etapa pe municipiu
 Premiul III – Mirică Iulia, clasa a 9-a F
 Menţiune – Boca Elena, clasa a 7-a B

