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. DrăgulețAndreea
Prof. Mihăilescu Mihaela:
- este reprezentatul sindicatului din învățământ Spiru Haret în unitatea noastră
- este membru în Consiliul de Administraţie din partea sindicatului ca observator;
- este diriginte la clasa a XII-a B
- a participat ca membru în comisia de organizare a olimpiadei de chimie etapa pe sector.
- a efectuat ore suplimentare de pregatire cu elevii claselor a VIII-a şi a X-a pentru
concursurile scolare; şi clasa a XII-a pentru bacalaureat;
- a participat la concursul de chimie “Lazăr Edeleanu“ ca membru în comisie şi ca
evaluator, eleva Boca Elena de la clasa a VIII-a B s-a calificat la etapa pe municipiu al
acestui concurs;
- a participat la olimpiada de chimie etapa pe sector ca membru în comisie şi ca evaluator;
Boca Elena de la clasa a VIII-a B s-a calificat la etapa pe municipiu al acestui concurs;
- a participat ca profesor supraveghetor la concursul de lectură de la clasele V-VIII de la
Şcoala Gimnazială “Sfântul Nicolae“;
- a participat ca lider de sindicat la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi
director adjunct şi în comisiile pentru validarea rezultatelor concursului;
Prof. Alan Ionela:
- este membru în Consiliul Consultativ al ISMB la disciplina chimie
- a participat la olimpiada de chimie etapa pe sector şi pe municipiu în comisia de
organizare și evaluare.
- a participat la Concursul de chimie ”Lazăr Edelenu” etapa pe municipiu în în comisia de
organizare și evaluare.
- a organizat o vizită la ”Muzeul de Geologie”, cu elevii clasei a IX-a
- este colaborator la Revistei de Fizică şi Chimie
- a obţinut un Brevet de Invenţie pentru descoperirea unui material compozit decorativ
- a publicat un articol în ”Jounal of Thermal and Analythical Chalorimetry”
Prof. Drăguleț Andreea:
- este diriginte la clasa a XII-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 pentru examenul de
bacalaurea
a elaborat, împreună cu prof. Tudorică Rodica, proiectul educaţional Fii tolerant într-o
lume multietnică!
a organizat si desfăşurat activităţile în cadrul proiectului educaţional Fii tolerant într-o
lume multietnică! în colaborare cu Primăria Municipiului Bucuresti în cadrul
Parteneriatul pentru Educaţie Civitas astfel s-au organizat : Work-shop - prezentarea unor
noţiuni de bază referitoare la discriminare şi studiu de caz (segregare etnică); Masă
rotundă pe tema segregării, a prejudecăţilor şi a stereotipiilor entice; Seminar cu tema:
Holocaustul, combaterea discriminării, rasismului şi xenofobiei; Întâlnirea finală cu
reprezentanţi ai şcolilor partenere şi CSJDO;
a organizat activităţi în cadrul proiectului înscris în CAEM: Valori comune, culturi
diferite
a participat la concursul de chimie “Lazăr Edeleanu“ ca membru în comisie şi ca
evaluator
a organizat întâlniri ale reprezentanţilor universităţilor şi facultăţilor din Bucureşti penrtu
eleviii claselor a XII-a în cadrul activităţilor de orientare profesională a acestora
a urmat la cursul de perfectionare “Aplicaţiile Google în educaţie” organizat de CCD
Bucureşti

Prof. Lazăr Irina:
- este diriginte la clasa a V-a A.
- a organizat olimpiada de biologie, etapa pe școală
- a fost profesor asistent la Olimpiada de Fizica – etapa pe sector
- a asigurat pregătirea elevilor pentru Olimpiada de biologie, pentru Concursul ”Sanitarii
pricepuți”, pentru Concursul Naţional „G.E.Palade”și pentru Examenul de Bacalaureat;
- a participat cu elevii clasei a VII-a A la activitațile susținute de „Asociația pentru
Formare”, desfășurate la „Casa Experimentelor”;
- a participat la Conferința „Dimensiunea socială a horticulturii”, care s-a defăşurat la
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinara – București și a organizat
întâlniri ale elevilor de liceu cu profesorii acestei universități, în vederea cunoașterii
ofertei de studiu ;
- a organizat Serbărea de Crăciun cu elevii clasei a V-a A, împreună cu profesorii Olteanu
Iulia și Abdula Mechifire;
- a participat la Proiectul educațional “Ne informăm, conștientizăm și protejăm”
organizat de Primăria Municipiului București;
- a organizat o lecție interactive și a unui concurs de desen cu tema „Bicicleta, prietena
orașului curat”, organizate cu ocazia evenimentului ”Săptămâna europeană a mobilității”
de către Primăria Municipiului București.

-

a urmat la cursul de perfectionare “Aplicaţiile Google în educaţie” organizat de CCD
Bucureşti
Premii Olimpiada de Biologie –etapa pe sector :
 Premiul II: Guranda Myriam, clasa a VII-a A
 Premiul III: Mihaiescu Bogdan, clasa a IX-a F
 Menţiune: Dumitrache Adriana, clasa a IX-a F

Prof. Cheran Ionica:
- este profesor metodist ISMB
- este Președinte al Cercului Pedagogic, sector 1
- este membru în Consiliul Consultativ al Profesorilor de Biologie al ISMB
- este membru în Corpul Naţional de Experți în Managementul Educațional
- a realizat baza de date a profesorilor de biologie, sectorul 1
- a participat la întâlnirile metodice desfășurate la nivelul ISMB
- a coordonat activităților metodice şi de specialitate desfășurate la nivelul sectorului 1
- a organizat olimpiada de biologie, etapa pe şcoală
- a asigurat pregătirea elevilor participanți la olimpiada de biologie pentru etapa pe şcoală,
şi sector
- a asigurat pregătirea elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat
- a fost Vicepreședinte în Comisia de organizare şi desfășurare a Olimpiadei de Biologie,
etapa pe sector organizată Liceul Teoretic Nicolae Iorga
- a elaborat subiectelor pentru Olimpiada de Biologie, etapa pe sector, clasa a X-a
- a fost profesor evaluator în cadrul Comisiei Naționale de Reevaluare a lucrărilor din
cadrul Examenului de Bacalaureat 2016
- a participat la Conferinţa ”Dimensiunea Socială a Horticulturii”, desfăşurată la
Universitatea de Ştiinţe Agricole
- a participare, în calitate de supraveghetor, la tezele cu subiect unic desfășurate la Colegiul
Naţional Ion Neculce
- Rezultate Olimpiada de Biologie
Etapa pe sector
 Premiul I- Mirică Iulia 10 F
 Premiul III - Ionescu Andreas 10 B
 Premiul III – Cazacu Alexandru 9A
 Mențiune – Galbenu Vlad 9 A
 Mențiune – Chircu Remus 9C
 Mențiune - But Alexandra 10 F
 Mențiune – Seremet Radu 10 F
- Cursuri de perfecționare:
 Metodica predării - învățării – evaluării eficiente în instituțiile de învățământ
preuniversitar (30 de credite)
 Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar (30 de
credite)

 Inovare si schimbare in managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar (30
de credite)

