Subcomisia metodică de Religie
Componență:
Prof. Ghițiu Mihaela
Prof. Constantin Nicoleta
Activităţi, proiecte, rezultate la concursuri:
Prof Mihaela Ghiţiu
- este profesor metodist ISMB, Sector 1
- a fost membru în Comisia pentru Olimpiada de Religie, etapa pe sector şi municipiu
- este mentor pentru practica pedagogică, coordonează o grupa de douazeci de studenţi de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti
- a organizat o lansare de carte „Va lua ţara foc de la Prislop”, împreunnă cu Fundaţia
Arsenie Boca
- este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Veşmânt şi podoabă” – ediţia a Xa, înscris în CAEM- 2017, poz. 10 pag.11, în parteneriat cu Colegiul Naţional George
Coşbuc, ISMB, Muzeul Naţional de Artă şi alte unităţi de învăţământ.
- 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 pentru organizarea
de festivităţi, participare cu elevii la Sfintele Taine, pelerinaje la sf. moaște, etc.
Perfecţionare:
Cursuri:
- Aplicațiile Google în educatie – Începători (CCD)
- Vindecarea Traumei – conducerea grupurilor de vindecare, Societatea Biblică
Interconfesională din România
Rezultate la concursuri, distincţii obţinute de elevi:
- Olimpiada de Religie Sector:
Premiul I – Voinea Iulia Daria, IXB
Premiul I Radu Mirela Gabriela, XB
Premiul II Gheorghiţă Bogdan, XB
Premiul III – Neagu Marina Andreea IXG
- Veşmânt şi podabă, CAEM 2017
Premiul II -tematica Moșineguțu Mara, Mitea Ioana, Filippelli Swami
Prof. Nicoleta Constantin:
- este diriginte la clasa a VIII-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 “Bucuria din cutia de papuci” la Vălenii de Munte,
jud. Prahova, împreună cu Asociaţia “Prietenul sărmanilor – Sf.Ioan Maximovici“ .
- a realizat un parteneriat Biserică-Şcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă, în cadrul căruia s-au
defăşurat anumte lecţii în biserică

-

-

a participat la Proiectul de acţiune comunitară “Copil ca tine sunt şi eu” în parteneriat cu
Şcoala pentru deficienţi de auz Nr.1
a participat cu elevii clasei a XI-a F la Festivalul de Craciun “În prag de sărbătoare”editia a-IX-a
a participat cu clasa a-XI-a F la Concursul “Pălăriile Dansatoare” cu Şcoala Gimnazială
Specială nr.10 - Bucureşti
a realizat un parteneriat cu Şcoala pentru deficienţi de auz Nr. 1 şi Şcoala Speciala Nr.10
în cadrul SNAC
a realizat un parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere cu
tema “De la inima la inimă”
a participat cu elevi din clasa a-VI a A la “Târgul de Crăciun“ de la Şcoala Gimnazială
Specială cu Deficienţe de Vedere
a organizat activitatea culturală “Activitati dedicate Marii Uniri” cu elevi din clasa a VIIIa B.
a organizat vizionarea de film educativ pentru copii cu elevi din clasa a VIII-a B.
a elaborat de subiecte pentru olimpiada de religie la clasele: a VII-a şi a VIII-a
a fost profesor evaluator la Olimpiada de religie – etapa pe sector
a organizat o excursie cu elevi din clasa a VIII-a B la Salina Praid
a organizat o excursie cu clasa a- VI-a B la Sinaia, Buşteni şi Braşov
a organizat următoarele concursuri pentru elevi:
 “Sfintele sărbători şi importanţa lor”- cu elevi din claselor a V-a A şi a V-a B concurs şi expoziţie de planşe
 “Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume”- concurs prin prezentare de
portofolii cu elevi din clasa a-VII-a B.
 “Pregatirea credinciosilor pentru participarea la Sfintele Slujbe” - concurs de
eseuri cu clasele a-IX a C şi E
 “Legea cea Noua- Legea Iubirii”- concurs de eseuri cu elevii clasei a X-a D
 “Familia Creştină”- concurs de portofolii şi eseuri cu clasa a-XI-a B si E
Rezultate la concursuri: Olimpiada de religie - etapa pe sector
 Moisii Denisa – premiul I
 Dincă Rareş – premiul III

