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Prof. Prof. Anghel Ramona, consilier şcolar
Responsabil prof. Buruciuc Lucica
Prof. Buruciuc Lucia:
- este coordonatorul comisie de științe socio-umane
- a participat la activităţile metodice organizate la nivel de municipiu şi de sector.
- a organizat olimpiada la disciplinele socio-umane etapa pe școală și ca evaluator la etapa
pe sector a acestei olimpiade.
- este profesor mentor și coordonează practica pedagogică a studenților din cadrul Facultății
de filosofie, Universitatea București.
- a însoțit, în luna noiembrie, un grup de elevi târgul de carte “Gaudeamus”.
- a coordonat grupul de elevi din clasa a IX-a care au particiat la Concursul de dezbateri
desfăşurat la C.N. Tudor Vianu.
- În perioada 22 februarie-20 mai, alături de dna prof. Stoica Felicia, a pregătit echipa
liceului pentru participarea la competiţia Tinerii dezbat (aceasta a avut loc pe 20 şi 21 mai
2016).
- A organizat următoarele activităţi extraşcolare:
 Logica prin glume - concurs
 Cetăţenie şi dezbatere - dezbatere
 Filosofia prin joc - joc de rol, discuţii
 La ce bun filosofia? – dezbatere
 Probleme ale societăţii noastre - dezbatere
Prof. Simion Maria:
- este diriginte la clasa a X-a A
- a organizat o vizita la magazinul de desfacere al fabricii italiene de mobilier de bucătărie
FRANKE, cu elevi din clasele a X-a B, C, D. În cadrul activității managerul de magazin a
explicat modalitățile concrete de conducere a unei afaceri. Elevii au putu vedea produsele
și documentele firmei (note de intrare, recepție, bilanț, facturi etc.) și au putu pune
întrebări direct oamenilor implicați în afacere.
- a participat, împreuna cu un grup de elevi (4 elevi din clasa a XI-a B) la o lansarea de
carte –răspuns la invitația Departamentului pentru Relatii cu Publicul al Casei Regale a
Romaniei, lansare cu titlul :”Savârșin, Detaliul”- în luna decembrie 2015.
- în luna decembrie a organizat o excursie cu temă culturală, ”Crăciunul la Sibiu”
împreună cu eleviii din clasa a X-a A.
- este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Istoria ocupațiilor –meșteșugul
olăritului ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag. 10. poz. 12.
- a urmat cursul organizat de CCD „Tehnici inovative de publicitate în educaţie”
organizat la Putna

-

-

a organizat activitatea Festival în cadrul proiectului aflat în CAEM ,,Istoria ocupațiilor meșteșugul olǎritului” care s-a desfăşurat în sǎptǎmâna 2-10 aprilie 2016.
a participat la activităţile din cadrul proiectului Civitas din perioada mai – iunie.
a participat în calitate de vicepreședintǎ la Comisia de examen de Bacalaureat 2016
organizată la Colegiul Naţional Iulia Hașdeu.

Prof. Ramona Anghel, consilier şcolar
-

-

-

-

este profesor metodist I.S.M.B;
a realizat inspecţii curente şi speciale;
a fost profesor examinator la examenul de titularizare 2016;
a fost membru în echipa proiectului CIVITAS ”Vreau să rămân sănătos – proiect pentru
prevenirea abuzului de substanţe psiho-active în rândul elevilor si pentru promovarea
abilităţii de adaptare la mediu”, desfăşurat în noiembrie 2015
a facilitat desfăşurarea în şcoală a proiectului „Dezvoltarea societăţii democratice începe
la şcoala”, desfăşurat de Liga Română pentru Sănătate Mintală şi Salvaţi copiii, 2015 2016
a facilitat desfăşurarea în şcoală a studiului “Experienţele traumatice timpurii, rezilienţa,
personalitate si probleme legate de sănătate in populaţia româneasca de adolescenţi”,
realizat de Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei şi Institutul pentru Studiul şi
Tratamentul Traumei, 2015 - 2016
a facilitat desfăşurarea în şcoală a „Studiului asupra opţiunilor şcolare şi profesionale ale
elevilor de clasa a VIII-a pentru anul şcolar 2016 – 2017”, realizat de C.M.B.R.A.E.
a participat la organizarea olimpiadei de ştiinţe socio-umane, etapa pe şcoală şi a pregătit
elevii participanţi la etapa pe sector a olimpiadei de psihologie
a participat la Conferinţa Naţională de Analiza Tranzacţională, 31 octombrie 2015
a participat la Conferinţa Psi4 Sense, 13 noiembrie 2015, Bucureşti
a participat la Conferinţa Internaţională "Cultura Europeană a Drepturilor omului.
Dreptul la Fericire", ediţia a III-a, 18 decembrie 2015
a participat la programul de formare continuă „Instrumente utile pentru metodiştii ISMB
în proiectarea inspecţiei şcolare”, organizat de CCD Bucureşti, noiembrie 2015
a participat la şedinţele metodice organizate la nivel de sector sau municipiu.
membru în echipa proiectului CIVITAS „Integritate şi demnitate umană. De la valori
morale la atitudini civice” desfăşurat în martie 2016;
a participat la cursul „Scrierea şi managementul proiectelor”, organizat de CCD în
perioada 15-23 aprilie 2016, 10 CPT;
a participat la cursul „Managementul activităţilor extraşcolare şi nonformale”,
organizat de PROEDUS în perioada 27 mai – 11 iunie 2016, 15 CPT;
a participat la Conferinţa Naţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală
Unificatoare, ediţia a VII-a, Bucureşti, 2-3 aprilie 2016, Bucureşti;

-

-

-

a participat la conferinţa internaţională Globalization, Intercultural Dialogue and National
Identity, ediţia a III-a, Târgu Mureş, 19-20 mai 2016, cu lucrarea “Educational resilience
in at-risk students”;
a participat la conferinţa Think Education, organizată de Point Connections, în data de 9
iunie 2016
a publicat articolul „Rolul consilierii şcolare în dezvoltarea rezilienţei educaţionale a
elevilor” în Revista de pedagogie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 1/2016;
a facilitat desfăşurarea în şcoală a studiului “Experienţele traumatice timpurii, rezilienţa,
personalitate si probleme legate de sănătate in populaţia româneasca de adolescenţi”,
realizat de Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei şi Institutul pentru Studiul şi
Tratamentul traumei, 2015 – 2016;
a fost membru în echipa de evaluare psihosomatică a preşcolarilor 2016;
a participat la şedinţele metodice organizate la nivel de sector şi municipiu;

