Subcomisia metodică de Religie
Componență:
Prof. Ghițiu Mihaela
Prof. Constantin Nicoleta
Activităţi, proiecte, rezultate la concursuri:
Prof Mihaela Ghiţiu
- este profesor metodist ISMB, Sect.1,
- a efectuat preinspecţii şi inspecţii curente pentru definitivat şi gradul II
- membru în Comisia pentru organizarea Olimpiadei de Religie, etapa pe sector şi
municipiu
- membru în Comisia pentru inspecţiile speciale pentru examenul de titularizare
- membru în Comisia de evaluare a dosarelor pentru gradaţia de merit
- mentor practică pedagogică – o grupa de douazeci de studenţi de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă
- coordonator workshop „Perspective multiple asupra integrităţii şi demnităţii umane”
susținut în data de 01.03.2016, în cadrul Proiectului Civitas „Integritate şi demnitate
umană. De la valori morale la atitudini civice.!”
- este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Veşmânt şi podoabă” – ediţia a 8a, înscris în CAE- 2015 , pag. 9. poz.2., în parteneriat cu ISMB, Muzeul Naţional de Artă
şi alte unităţi de învăţământ.
- a coordonat workshop-ul din proiectul proiectul Civitas, „Necesitatea acţiunilor
caritabile”
- a realizat un parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Speciala Pentru Surzi Nr. 1
- a realizat un parteneriat cu Fundaţia Arsenie Boca pentru promovarea campaniei “Vreau
să aflu”
- a realizat un parteneriat Biserica-Şcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă (festivităţi,
participare cu elevii la Sfintele Taine, pregătirea expoziţiei de icoane pentru Duminica
Ortodoxiei, pelerinaje la sf. moaște, etc)
- donaţie de carte şi lecţie deschisă “Unde-i lege nu-i tocmeală”, cu invitaţi de la
Societatea Biblică Interconfesională din România.
- coordonează Cercul de pictură de icoane şi expoziţii de icoane pe sticlă în şcoală şi la
biserica Biserica Sf. Vineri Nouă.
Rezultate la concursuri, distincţii obţinute de elevi:
- Olimpiada de Religie Sector:
Premiul II– Gavrilă Victor, IXC
Premiul III Radu Mirela, IXB
Premiul III Gheorghiţă Bogdan, IXB
Premiul III – Văduva Anda, XIIA

,,Sărbătoarea Învierii - Spiritualitate şi tradiţii prin ochi de copil” Concurs
interjudețean CAER 2016, Poz.1492, Pg.54.
Premiul I Ostroşină Ioana, VIIA
Premiul I Filippelli Swami, VIIA
Premiul I Rus Antonia Irene, VIIA
- Veşmânt şi podabă, CAEM 2016, domeniul A2, pag.9 poziţia 2
Menţiune -tematica Filippelli Soraya, Filippelli Swami, Ostroșină Ioana,
Moșineguțu Mara
- ,,Rezistenţa anticomunistă” Concurs naţional CAEN 2016, Poz.4, Pg.5.
Premiul I, creaţii literare – Văduva Anda, XIIA
Premiul I, ppt – Dumitru Alexandru Claudiu, XIIB
Premiul I, icoană – Ostroşină Ioana, VIIA
Premiul I, icoană – Filippelli Swami, VIIA
Premiul I, icoană – Rus Antonia Irene, VIIA
Prof. Nicoleta Constantin:
- a coordonat la dirigenţie clasa a VII-a B
- a organizat pelerinaje cu elevii la moaştele Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ier. Nicolae (Biserica
Sf. Vineri), Sf. Nectarie (mănăstitea Radu Vodă) şi Sf. Dimitrie (Catedrala Patriarhală).
- a organizat acţiunea de binefacere cu ocazia sărbătorii “Nasterea Mântuitorului Hristos”
la Asociatia“ Sf.Ioan Maximovici - prietenul saracilor” la Valenii de Munte, Jud.Prahova.
- a organizat acţiunea de binefacere “Ghetuta Sfântului Nicolae” cu elevii clasei a VII-a B
la Şcoala de Surzi nr1, Bucuresti, sectorul 1.
- a participat împreună cu elevii clasei a XI-a G la serbarea de Crăciun “Dăruind vei
dobândi” organizată la Scoala de Surzi nr.1, Bucuresti, sectorul 1.
- a participat la proiectul de acţiune comunitară “Copil ca tine sunt şi eu” în parteneriat cu
Şcoala de Surzi Nr.1
- a participat la activitatea din cadrul Clubului European “Crăciunul în culori Europene”
cu elevii clasei a VII-a B.
- a realizat un parteneriat cu Şcoala Gimnazială Speciala cu Deficienţe de Vedere - având ca
tema - “De la inimă la inimă”.
- a participat la activitatea “Lumina faptelor bune” în parteneriat cu Asociatia “Mana
Cereasca” şi “Aşezământul Sf. Nectarie”.
- a organizat activitatea culturală-“Activităţi dedicate Marii Uniri” cu clasa a-VII-a B.
- a elaborarat de subiecte la olimpiada de religie la clasele: a-VII-a, a-VIII-a şi a-X-a.
- a participat ca supraveghetor la Olimpiada de biologie - faza pe sector.
- a fost evaluator la Olimpiada de religie - etapa pe sector.
- a organizat o vizita cu elevii clasei a-VII-a B la gradina Botanică, Breakout, Târgul
Educaţional şi la “Bucureştiul dezbate”.
- a organizat vizionarea piesei de teatru “Anul pierdut- 1989” de către elevii clasei a VII-a
B.
- a organizat o excursie la Broaşov cu elevii claselor a-VII-a B si a-VIII-a A şi la Parc
Aventura din Braşov.
- a colaborat cu Editura Sf.Mina în cadrul proiectul “Tinere, părerea ta contează”
- a participat ca asistent la examenul National pentru clasa a-VIII-a
-

-

a participat ca asistent la examenul de limba germana pentru clasa a-V-a
a participat ca asistent la examenul de bacalaureat – iulie 2016
a participat cu elevii clasei a- X-a F la Concursul de marionete “Educaţia te ţine la
adapost” organizat de Şcoala Gimnaziale de Surzi Nr.1

Rezultate la concursuri:
Olimpiada de religie - faza pe sector
 Branzescu Ana-Maria ( VII B) - Premiul al-II-lea
 Caramihai Karina ( VII B) –Premiul al-III-lea
 Cotoara George Cristian (VIII A) - Premiul I
 Ciocarlan Alexandru (VIII A) – Premiul al-II-lea
 Colceru Rares( X F ) - Premiul al-II-lea
Olimpiada de religie - faza pe municipiu:
 Colceru Rares (a-X- F) –Premiul al-II-lea
 Caramihai Karina (a-VII-a B) – Mentiune

