Comisia metodică de Istorie și Geografie
Componență:
Prof. Dr. Tudorică Aurelian (istorie)
Prof. Tudorică Rodica (istorie)
Prof. Gheţu Narcisa (istorie)
Prof. Federico Collesei (lector italian)
Prof. Mincan Vlăsceanu Florea (geografie)
Prof. Duță Natalia (geografie)
Prof. Toth Simona (geografie)
Responsabil Prof. Dr. Tudorică Aurelian
În cadrul subcomisiei de istorie:
În semestrul I al anului şcolar 2016-2017, catedra de istorie de la Colegiul Naţional ”Ion
Neculce” a avut următoarea componenţă: prof.dr. Aurelian Tudorică - şeful catedrei de istorie,
prof. Rodica Sofica Tudorică, prof. Gheţu Narcisa şi prof. Federico Collesei (lector din Italia) membri.
Prof. Dr. Tudorică Aurelian:
- este membru în Consiliul de Administrație
- este membru în Consiliul de Curriculum
- este diriginte la clasa a X-a F
- a fost membru în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/ director
adjunct din Colegiul Naţional «Ion Neculce», în octombrie-noiembrie 2016.
- a fost numit preşedinte al Comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de
ocupare a posturilor didactice/ catedrelor didactice / vacante/ rezevate din Colegiul
Naţional «Ion Neculce», în octombrie 2016, ca şi al Comisiei pentru testarea
personalului fără studii corespunzătoare postului din unitatea noastră de învăţământ, în
noiembrie 2016.
- a asigurat pregătirea elevilor din clasa a XII-a pentru simularea naţională şi pentru
examenul de bacalaureat 2017
- a asigurat pregătirea elevilor clasei a IX-a D pentru olimpiada de istorie; Elevul Chivu
Andrei s-a calificat la etapa pe municipiu al acestei olimpiade.
- a participat la acţiunile organizate la nivel de catedră, de arie curriculară şi la nivel
I.S.M.B.: consfătuiri desfăşurate la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr (17 sept. 2016) şi
lecţia deschisă desfăşurată la Liceul M. Cervantes ( 2 nov. 2016).
- a aplicat strategii didactice şi probe de evaluare în funcţie de parcursul individualizat al
elevilor: capabili de performanţă, cu dificultăţi de învăţare, cu C.E.S. (Rusu Aniela, clasa
a XI-a E)
- În domeniul activităţilor extracurriculare, a participat la:
 acţiunile comemorative cuprinse în Planul managerial al catedrei şi ISMB,
dedicate atât Zilei Naţionale a României, din 27 noiembrie 2016 cât şi
Holocaustului, 9octombrie 2015;

-

-

 acţiunile derulate prin parteneriatele educaţionale la care şi Colegiului Naţional
«Ion Neculce» este parte.
În domeniul activităţilor extraşcolare, a participat cu elevii clasei a X-a F, la următoarele
activităţi:
 a coordonat grupul de elevi care a reprezentat Colegiul Naţional Ion Neculce la
Conferinţa internaţională a nediscriminării şi egalităţii de şanse Nedes 2016,
organizată la Palatul Parlamentului în 16 noiembrie 2016,
 a coordonat grupul de elevi care a participat în cadrul concursului Egalitate şi
nediscriminare organizată la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, în 22
decembrie 2016.
a urmat cursul de formare continua Aplicaţii Google în educaţie –începători (20 ian-8
febr.2017) organizat de CCD Bucureşti.

Prof. Tudorica Rodica:
-

-

-

-

-

-

este diriginte la clasa a XII-a C
a asigurat pregătirea elevilor clasei a IX-a E pentru olimpiada de istorie şi pentru
participarea la concursului Istorie şi societate în dimensiune virtuală. Eleva Dospina
Andrei s-a calificat la etapa pe municipiu.
a organizat următoarele evenimentele comemorative:
 Omagierea Zilei Naţionale a României, 27.11.2016
 Dezbatere cu tema Să reflectăm asupra Holocaustului, 9.10.2016
a organizat următoarele activităţi extracurriculare, din cadrul proiectelor/ parteneriatelor
educaţionale la care participă şi Colegiul Naţional « Ion Neculce»:
 a elaborat, împreună cu prof. Drăguleţ Andreea, proiectul educational Fii tolerant
într-o lume multietnică!
 a organizat şi desfăşurat activităţi în cadrul proiectului educaţional: Fii tolerant
într-o lume multietnică! în cadrul Parteneriatul pentru Educaţie Civitas : Workshop - prezentarea unor noţiuni de bază referitoare la discriminare şi studiu de caz
(segregare etnică); Masă rotundă pe tema segregării, a prejudecăţilor şi a
stereotipiilor entice; Seminar cu tema: Holocaustul, combaterea discriminării,
rasismului şi xenofobiei; Întâlnirea finală cu reprezentanţi ai şcolilor partenere şi
CSJDO;
 a organizat şi defăşurat activităţi în cadrul proiectului înscris în CAEM: Valori
comune, culturi diferite
a coordonat grupul de elevi care a reprezentat unitatea de învăţământ la Conferinţa
internaţională a nediscriminării şi egalităţii de şanse Nedes 2016, organizată la Palatul
Parlamentului în 16 noiembrie 2016,
a coordonat grupul de elevi care fost premiat în cadrul concursului Egalitate şi
nediscriminare organizată la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, în 22 decembrie
2016.
a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti „Aplicatii Google în educaţieîncepători”
Premii: Concursul Istorie şi societate în dimensiune virtuală
Menţiune, Pop Marian, clasa a XII-a A,

În cadrul subcomisiei de geografie:
Prof. Duță Natalia:
- este diriginte la clasa a XII-a F
- este secretarul Consiliului Profesoral
- a susţinut inspecţia finală pentru obţinerea gradului didactic I la 27 Octombrie 2016, la
care a obţinut nota 10 şi a susţinut lucrarea metodico-ştiintifica cu titlul ”Valorificarea
cadrului geografic al Municipiului Bucuresti în procesul educativ”.
- a organizat olimpiada de geografie faza pe școala:
 nr participanti: 15 elevi
 calificati la etapa pe sector: 9 elevi
- a organizat concursul ”Terra”
 nr participanti: 13 elevi
 calificați la etapa pe sector: 4 elevi
 calificați la etapa pe municipiu: 1 elev (Vasilescu Cezar, clasa aVI-a B)
- a participat ca profesor supraveghetor şi evaluator la concursul „Terra”;
- a participat la activităţile metodice la nivel de sector şi municipiu: consfatuiri, lectii
- a realizat, în parteneriat cu Factultatea de Hidrotehnică, activitatea din data de 13
Decembrie 2016 cu elevii claselor a XI-a D şi a XII-a F cu tema ”Apa, resursa a
hidrosferei”.
- a asigurat pregătirea elevilor din clasele a XII-a F şi a XII-a G pentru examenul de
Bacalaureat 2017 proba E(d)
Prof. Toth Simona
-

-

a asigurat pregătirea elevilor din clasa a XII-a D pentru examenul de bacalaureat proba
E(d)
a asigurat pregătirea elevilor elevilor pentru olimpiada de geografie etapa pe şcoala din
data de 20.12.2016; Elevii Crăciunescu Teodora, El Ibrahim Amer, Popescu Vlad
Cristian din clasa a V-a B s-au calificat pentru faza pe sector.
a urmat, în luna septembrie 2016, cursul “Abilitarea corpului de profesori metodisti
din învăţământul preuniversitar” organizat de CCD Bucuresti unde a acumulat 10
credite transferabile.

