Comisia metodică de Fizică
Componență:
Prof. Sala Carmen
Prof. Popescu Carmen
Prof. Neculae Carmen
Prof. Pețanca Ioan
Prof. Ionescu Alexandra
Responsabil prof. Popescu Carmen
În ceea ce activitatea extrașcolară, menţionăm următoarele activităţi:
Prof. Sala Carmen
- a coordonat la dirigenţie clasa a X-a F
- este membru în Consiliul de Administraţie desfăşurând activităţi specifice membrilor
acestei comisii.
- este membru în Comisia de cercetare disciplinară
- a participat la întâlnirile comisiei metodice la nivel de municipiu.
- a participat la schimbul educaţional organizat de CCD Bucureşti şi IS1 la Porto în
Portugalia
- a făcut parte din comisia de organizare a examenului de bacalaureat sesiunea iunie-iulie, şi
august
- a făcut parte din comisia de organizare a Evaluării Naţionale la clasele a VI-a şi a VIII-a.
Prof. Popescu Carmen:
- este responsabilul catedrei de fizică;
- a coordonat la diriginţie clasa a IX-a B
- este membru în Comisia de Curriculum ;
- este Preşedintele Comisiei pentru cercetare disciplinară;
- a conceput Regulamentul Intern al Colegiului adaptat dupa ROFUIP
- a participat la activitățile comisiei metodice la nivel de sector și capitală;
- a efectuat ore suplimentare de pregatire pentru Bacalaureat la clasele a XII-a A, B,C
- a participat impreuna cu elevii claselor a XI a B, C şi a IX a B la activitatile planificate în
săptămâna “Scoala altfel”;
- a urmat cursul ”Scrierea si managementul proiectelor” organizat de CCD;
- a participat cu elevii clasei a IX a B la activitatea practica – educativa “Dignity Day”;
- a participat în comisiile de organizare a examenului de bacalaureat sesiunea iunie –iulie
2016.

Prof.
-

Neculae Carmen:
a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a A
a realizat planificarea serviciului pe școală a elevilor;
a fost membru în comisia de acordare a burselor;
a participat la olimpiada de fizică, faza pe sector, în calitate de profesor evaluator;
a realizat planificarea serviciului pe şcoală de către elevi ;

-

a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii claseia a XII-a F pentru examenul de
bacalaureat la fizică;
a participat la examenul de bacalaureat (prof. supraveghetor, prof. evaluator);
a participat la examenul de Evaluare Natională (profesor asistent la clasa a VIII-a şi
profesor evaluator la clasa a VI-a);
a urmat cursul “Tehnici innovative de publicitate in educatie”;
a participat cu eleviii la activităţi extraşcolare având ca scop orientarea profesională (vizită
la UNIV. POLITEHNICĂ BUC., Academia de Poliţie );
aparticipat la activităţile din cadrul proiectului DIGNITY DAY .

