Comisia metodică pentru disciplinele socio-umane
Prof. Buruciuc Lucica (Logică, Filosofie şi Sociologie)
Prof. Popescu Maria Mihaela (Economie şi Educaţie antreprenorială)
Prof. Tomescu Mădălina (Cultură civică)
Prof. Mihaiţă Mihai (Psihologie)
Prof. Prof. Anghel Ramona (Consilier psihopedagogic)
Responsabil prof. Buruciuc Lucica
Prof. Buruciuc Lucia (Logică, Filosofie şi Sociologie):
- este coordonatorul comisie de științe socio-umane
- este diriginte la clasa IX-a E
- a participat la activităţile metodice organizate la nivel de municipiu şi de sector.
- a organizat olimpiada la disciplinele socio-umane etapa pe școală.
- a
fost
membru
al
Comisiei
pentru
rezolvarea
contestaţiilor
asupra
punctajului/calificativului acordat de Consiliul de Administratie la evaluarea anuală a
cadrelor didactice.
- a participat în calitate de evaluator la Olimpiada pentru disciplinele socio-umane - etapa
pe sector.
Prof. Popescu Maria Mihaela (Economie şi educaţie antreprenorială)
- este secretarul Consiliului de Administraţie
- este diriginte la clasa a XI-a A
- a elaborat proiectul educaţional ,,Istoria Ocupaţiilor - meşteşugul olăritului”- editia a
II-a înscris în calendarul CAEM 2017.
- a asigurat pregatirea elevilor pentru olimpiada de economie şi educaţie antreprenorială ; sau calificat trei elevi la etapa pe sector.
- a participat cu elevi din clasele a XI-a la conferinţele desfăşurate la ASE în sala Aula
Magna în luna octombrie 2016 de către BOOKLAND.
- a colaborat în proiectul de promovare a ANAF - partea de Asigurari ce s-a desfăşurat în
semestrul I. în aceste proiect au participat activ eleviii din toate clasele a XI- a .
- a organizat împreună cu doamna profesoară Monica Chiriac o deplasare cu eleviii clasei a
XI-a A, la Braşov, în cadrul activităţii: “Tradiţii Ardelene în olărit” din proiectul
educaţional ,,Istoria Ocupaţiilor - meşteşugul olăritului”
- a selectat şi a pregătit elevi din clasa a X-a A pentru concursul transdiciplinar ,,Istorie şi
societate în dimensiune virtuală” în colaborare profesorul de informatică Boca Alina
pentru partea de pagini web ; elevul Machedon Andrei s-a calificat la etapa naţională a
acestui concurs.
- a selectat echipele de elevi din clasele a X-a G, a X-a E şi a X-a B pentru concursul
naţional ,,Compania Anului" organizat de Junior Achievement şi a a sigurat pregătirea
lor pentru participarea la concurs.

-

a urmat cursul de formare ,,Resurse educaţionale pentru profesori într-o şcoală
nouă'' organizat de CCD Bucuresti la Predeal octombrie 2016.

Prof. Anghel Ramona
- este profesor metodist I.S.M.B.
- a fost membru în echipa proiectului CIVITAS ”Fii tolerant într-o lume multietnică”,
desfăşurat în noiembrie 2016
- a facilitat desfăşurarea în şcoală a „Studiului privind opţiunile şcolare şi profesionale ale
elevilor din clasa a VIII-a”, anul şcolar 2017 – 2018, 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 Internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse, NEDES
2016, cu lucrarea „Discriminarea în şcoală – o perspectivă psihologică”, 15 noiembrie
2016, Bucureşti
- a participat la şedinţele metodice organizate la nivel de sector sau municipiu
Prof. Mihai Cătălin (psihologie)
- a organizat olimpiada de socio-umane pe şcoală la disciplina psihologie; eleva Roşca
Elena de la clasa a XI-a G a participat la etapa pe sector la această disciplină
- a fost membru în comisia de organizare a olimpiadei de socio-umane, etapa pe municipiu
- a consiliat elevii de la clasele unde predă pentru diverse situaţii şcolare
Prof. Tomescu Mădălina (Cultură civică)
- a asigurat pregătirea elevilor pentru Concursul Național ”Egalitate și nediscriminare”,
ediția a 9-a, 2016;
- a asigurat pregătirea elevilor pentru Concursul Național ”Mesajul meu antidrog”, ediția
a XIV-a, 2017;
- a coordonat în calitate de manager proiectul Promovarea nediscriminării și egalității
de șanse în societatea contemporană.
- a organizat Conferința Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse. Ed. a X-a,
2016 în cadrul Protocolului încheiat cu Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării nr. 15874/23.09.2016; având ca parteneri: C.N.C.D., Comisia pentru
Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, U.C.D.C., Centrul
European pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2014+
- a coordonat în calitate de manager proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din București prin organizarea
unui concurs de creație: ”Egalitate și nediscriminare” în cadrul Protocolului încheiat cu
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nr. 15434/04.05.2016 având ca

-

-

-

parteneri: C.N.C.D., Inspectoratul Școlar al Municipiului București, U.C.D.C., Centrul
European pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse.
a organizat primei ediție a conferinței ”Noi perspective în dezvoltarea școlii
românești”, împreunnă cu profesori din cadrul Colegiului Național ”Ion Neculce”, şi
membrii ai CCJA din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative
a participat ca formator în proiectul ”SOIRE-Social Integration of Refugees’ Children
through Development Cooperation” organizat de Asociația Europeană pentru Protecția
Drepturilor Omului (AEPADO) în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și United
Nation Development Program în perioada 2016-2017.
a participat în proiectul CIVITAS, fiind autor al broșurii antidiscriminare.
a participat ca formator în proiectul ”Educație pentru viață” – desfășurat la Liceul
Teoretic Național.

