Comisia metodică de Limba Engleză şi Limba Germană
Componență:
Prof. Florescu Iulia
Prof. Orzată Oana
Prof. Ionescu Marieta
Prof. Goia Aurora
Prof. Cîrnu Mihaela (limba germană)
Prof. Sârbu Maria Cristina (limba germană)
Responsabil Prof. Florescu Iulia
Obiectivul fundamental al disciplinelor de Limbi moderne este achiziţionarea şi
dezvoltarea de către elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvată
situaţional și acceptată social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice, în
conformitate cu ”Key Competences for Longlife Learning”, la niveluri echivalente cu cele
prevăzute în Cadrul European Comun de Referinţă.
D-na prof. Florescu Iulia:
- a coordonat la diriginţie clasa a IX-a D
- a coordonat comisia metodică de Limba Engleză și Limba Germană
- este membru în Comisia de Curriculum
- a participat la Consfatuirile comisiei de limba engleză, septembrie 2015
- a participat ca profesor examinator la sesiunea de examene pentru competențele
lingvistice ECL, sesiunea decembrie 2015 şi februarie 2016.
- a organizat etapa pe școală a Olimpiadei de limba engleza
- a participat la o evaluare și perfecționare ECL online.
- a urmat cursul de perfectionare „Tehnici inovative de publicitate în educaţie”,
organizat de CCD şi Colegiul Naţional Ion Neculce, noiembrie 2015.
- a fost profesor evaluator, la Olimpiada de limba engleza, faza pe sector, 20 februarie
- a fost profesor asistent la Olimpiada de limba italiană, faza pe municipiu, 5 martie
- a organizat Olimpiada creativitatii, clasele a VII-a si a VIII-a, faza pe şcoală.
- a articipat cu elevii clasei a IX-a D la Proiectul Civitas, la o dezbatere cu tema: Demnitate
şi integritate, 1 martie
- a participa cu elevii clasei a IX-a D la o întalnire cu comisari ai ANPC cu tema: Comertul
on-line, drepturile consumatorilor la încheierea contractelor la distanta, 15 martie
- a participat la activităţile proiectului Dignity Day, din data de 15 aprilie
- a participat la Forumul Educational Magister- Oxford Day cu tema: Şcoala şi încredere o proiectie comparativa în data de 7 mai.
 premiul II : Ciocarlan Alexandru, clasa a VIII-a A
 premiul III : Ţâru Luca clasa a VIII-a A
- Rezultate la Olimpiada creativitatii faza pe municipiu
 premiul III: Ciocarlan Alexandru, clasa a VIII-a A
 Menţiune : Ţâru Luca, clasa a VIII-a A
D-na prof. Orzață Oana:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a B

-

a coordonat pregătirea elevilor pentru examenul de competență lingvistică ECL din luna
decembrie.
a fost examinator la la sesiunile de examinare ECL din lunile decembrie și februarie .
a făcut parte din comisia de evaluare la examenele, organizate în scoala, la catedra de
limba italiana
împreună cu clasa a XII- a A și clasa a XII-a B a participat la o activitate extrașcolară la
Liceul de nevazatori "Regina Maria".
a participat la o evaluare şi perfecţionare ECL online.
a participat la prezentarea internaţională a examenelor "Anglia", care a avut loc în cadrul
liceului nostru, in colaborare cu profesori din Cipru.
a pregatit elevii perticipanti la Olimpiada de Limba Engleza faza pe scoala, sector si
municipiu.
elevul Ştefan Ivan s-a calificat la faza pe municipiu.
a paricipat, împreună cu elevii şcolii, la o activitate extraşcolară organizată de Ambasada
Americii la Bucureşti, care a constat în întalnirea cu un puscaş marin.
a pregatit elevii claselor a 12-a pentru Proba C a competenţelor lingvistice la bacalaureat.
a participat la Targul Educational împreună cu elevii clasei a 11-a A, promovând astfel
oferta liceului nostru.
a elaborat programa pentru cursul intensiv de limba engleza (CSD) pentru clasela a 9-a
a fost profesor examinator la Olimpiada de Limba Engleza, faza pe sector.
a participat, în calitate de profesor, la activităţile desfăşurate la Sinaia cu clasa a 9-a G.
a participat la activitatile desfasurate în cadrul campaniilor: "Ziua Mediului", "Aer curatMiscarea Ta", "Youth in Europe" şi "Calitatea Atmosferei Municipiului Bucuresti"
în calitate de diriginte al clasei a XII-a B, a organizat şedinţe cu părinţii în vederea
pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat.
împreună cu elevii claselor a XII-a A şi a XII-a B a participat la o activitate extraşcolară
la Liceul de Nevazatori "REGINA MARIA".

D-na prof. Ionescu Marieta
- a coordonat la diriginţie la clasa a VIII-a B
- a coordonat pregătirea elevilor pentru susţinerea testului la limba engleză în vederea
admiterii la clasa a IX-a.
- a fost profesor evaluator în cadrul examenului de bacalaureat sesiunea iunie 2016 şi
august 2016 la proba de competenţe lingvistice - limba engleză.
- a participat la proiectul Film - Comunicare în limba engleza organizat de Colegiul
Naţional Ion Neculce la data de 4 iunie 2016 unde a participat la acordarea a trei premii
unor personalităţi de marca ale sportului romanesc printre care Helmund Dukadam şi
Răzvan Lucescu.
- a participat cu elevii la intalnirea organizata de reprezentanti ai ambasadei SUA la
American Corner din cadrul Bibliotecii Nationale Bucureşti.
- a participat cu elevii clasei a XII-a F la Târgul Educațional.
- a participat cu elevii clasei a VIII-a B la Târgul de carte ”Gaudeamus”.
- a organizat o vizită la Biblioteca Centrală Universitară cu eleviii clasei a VII-a B.
- s-a ocupat de pregătirea elevilor de clasele a XI-a și a XII-a pentru susținerea examenului

-

a îndrumat eleviii clasei a XI-a pentru participarea la concursul de eseuri organizat de
Shakespeare School
a evaluat lucrările la etapa pe școala a Olimpiadei de engleza.
a pregătit un program pentru serbarea de Crăciun cu elevii clasei a 5-a B a
a asigurat pregatirea pentru competențele lingvistice la Limba Engleza pentru elevii
claselor a XII-a F și a XII-a C.

Prof. Goia Aurora
-

a coordonat la dirigenţie clasa a X-a E.
a coordonat elevii participanţi la Olimpiada de limba engleză în mod suplimentar; ca
rezultat 6 dintre ei s-au calificat pentru faza pe sector;
a participat la Olimpiadele de limba română (faza pe sector), engleză (faza pe şcoală) şi
franceză (faza pe sector) ca profesor asistent şi evaluator la limba engleză;
a susţinut trei rapoarte de cercetare ştiinţifică în cadrul programului doctoral la care sunt
înscrisă;
a promovat examenul de definitivat în anul şcolar 2015-2016;
a însoţit elevii la o activitate din cadrul American Corner la Biblioteca Naţională;
a participat la examenele de evaluare nationala si de bacalaureat, atat ca profesor
asistent(la alte probe), cat si ca evaluator la disciplina limba engleza.
a însoţit elevii premiaţi la diverse concursuri, ca voluntar, în tabara din Grecia din luna
iulie.

Prof. Cîrnu Mihaela:
- a organizat olimpiada de Limba Germană, etapa pe școală, doi elevi s-au calificat pentru
faza pe sector;
- a participat la seminarul cu tematică de Crăciun - das Weihnachtseminar – 5.12.2015 Sibiu, organizat de Institutul Goethe București;
- a participat împreună cu elevii la un seminar de educaţie media şi ecologică susţinut de
cineasta germană Annette Wagner, organizat de Ambasada Germaniei la Bucureşti.
- a participat ca profesor asistent la examenul de bacalaureat 2016.
- a participat la workshopul « Învăţatul inovativ cu indicaţii Web 2.0 » organizat de
Institutul Goethe Bucureşti şi MENCŞ.
- a participat la workshopul « BYOD- Bring Your Own Device » organizat de Institutul
Goethe Bucureşti şi MENCŞ.
- a coordonat o grupă de elevi în cadrul concursului “Istoria ocupaţiilor- Meşteşugul
Olăritului”, unde a obţinut locul I.
- membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea la clasa a V-a
- a fost evaluator la limba germană la Evaluarea Naţională la clasa a VI-a
Prof. Sârbu Maria Cristina
- a organizat olimpiada de Limba Germană, etapa pe școală, doi elevi s-au calificat pentru
faza pe sector;
- a participat la seminarul cu tematică de Crăciun - das Weihnachtseminar – 5.12.2015 Sibiu, organizat de Institutul Goethe București;
- a participat, în calitate de asistent, la etapa pe sector a Olimpiadei de Limba și Literatura
română, organizată la Liceul Teoretic “Jean Monnet”.
- a participat în calitate examinator la Proba de competenţe lingvistice din cadrul
examenului de bacalaureat 2016.
- a finalizat cursurile Modulului II psiho-pedagogic, a susținut orele de practică pedagogică
și a promovat examenul final, obținând astfel diploma de absolvire a modulului.
- a participat la Conferința Internațională în limba engleză ”Gender Construct of Society”
(Structurarea problemelor de gen a societății) organizată de Universitatea Creștină
Dimitrie Cantemir, unde a susținut lucrarea ”O privire socială și literară de ansamblu a
condiției femeii victoriene”.
- a participat la Workshopul în limba engleză cu titlul ”Construire de competențe pentru
cercetători”, organizat în cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir.
- a participat la Sesiunea Științifică de Comunicări a Masteranzilor organizată de
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine U.C.D.C., unde am susținut lucrarea ”Gender
Issues in Beat Generation Literature” (Probleme de gen în literatura Beat americană).
- a asistat ca supraveghetor în cadrul Colegiului la proba de evaluare a competențelor
digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat 2016.
- a facut parte din Comisia de examinare și evaluare a competențelor lingvistice pentru
limba engleză în perioada 27.06-01.07.
- a participat la ambele sesiuni ale examenului de Bacalaureat 2016, la toate probele scrise,
în calitate de asistent/supraveghetor, sesiunea iunie-iulie 2016 la Liceul Teoretic Jean
Monnet iar în sesiunea august-septembrie 2016 la Liceul Tehnic Media.
- a realizat cursurile opţional pentru CDŞ-urile propuse la limba germană.

