Comisia metodică de Limba Italiană și Limba Franceză
Componență:
Prof. Gheorghe Consuela (limba franceză)
Prof. Duică Domnica (limba franceză)
Prof. Niţu Ioana (limba italiană)
Prof. Dumitrescu Florentina (limba italiană)
Prof. Anton Marilena (limba italiană)
Prof. Abdula Mechifire (limba italiană)
Prof. Federico Collesei (limba italiană)
Responsabil prof Gheorghe Consuela

Prof. Gheorghe Consuela
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a D
- a coordonat catedra de limba italiană şi limba franceză.
- a organizat activitatea extraşcolară “Ziua europeana a limbilor straine”
- a organizat etapa pe şcoală a olimpiadei de limba franceză şi a coordonat elevi pentru
participarea la olimpiadă. Şase elevi s-au calificat la etapa pe sector a olimpiadei de limba
franceză.
- a desfăşurat activităţi de pregătire cu elevii din clasele terminale pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
- a participat la consfătuirea profesorilor de limba franceză din luna septembrie.
- a încheiat un parteneriat cu Colegiul National “Aurel Vlaicu“.
- a participat ca profesor evaluator la proba de competenţe lingvistice din cadrul
examenului de bacalaureat sesiunea iunie 2016.
- a participat la consfătuirea profesorilor de limba franceză din luna septembrie.
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “Călător prin capitale europene”,
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “La fete de la francophonie”
- a coordonator lucrările elevilor participanţi la Festivalul Municipal ”” în cadrul
proiectului ”Istoria ocupaţiilor –Mestesugul olăritului”.
- a participat la activitatea ”Dignity Day 2016”.
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “Breathing togheter”
- a participat in calitate de organizator / coordonator la urmatoarele activităţi:”Je sais
tout”-concurs de cultura generală, Le cinéma francais –actori de comedie celebri,
Bucarest –guide touristique, Patrimoine francais –l’art de la céramique et de la
porcelaine, plats traditionnels pour les fetes, Istoria burselor
- a participat la Târgul educaţional
- a organizat etapa pe şcoală şi a pregătit elevii pentru olimpiada de limba franceză.
- a participat ca profesor asistent la olimpiada de limba engleză etapa pe sector.
- a desfăşurat activităţi de pregatire cu elevii din clasele terminale pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.

Prof. Duică Domnica
- a organizat activitatea extraşcolară “Ziua europeana a limbilor straine”
- a participat cu elevii în cadrul proiectului “Capitale europene”
- a organizat etapa pe şcoală a olimpiadei de limba franceză şi a coordonat elevi pentru
participarea la olimpiadă.
- a desfăşurat activităţi de pregătire cu elevii din clasele terminale pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
- a participat ca profesor evaluator la proba de competenţe lingvistice din cadrul
examenului de bacalaureat sesiunea iunie 2016.
- a participat la consfătuirea profesorilor de limba franceză din luna septembrie.
- a încheiat un parteneriat cu “Asociatia Română a Bolnavilor de Tuberculoză“
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “Călător prin capitale europene”,
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “La fete de la francophonie”
- a coordonator lucrările elevilor participanţi la Festivalul Municipal ”Povesti de lut” în
cadrul proiectului ”Istoria ocupaţiilor –Mestesugul olăritului”.
- a participat la activitatea ”Dignity Day 2016”.
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “Breathing togheter”
- a participat in calitate de organizator / coordonator la urmatoarele activităţi:”Je sais
tout”-concurs de cultura generală, Le cinéma francais –actori de comedie celebri,
Bucarest –guide touristique, Patrimoine francais –l’art de la céramique et de la
porcelaine, plats traditionnels pour les fetes, Istoria burselor
- a participat la Târgul educaţional
- a organizat etapa pe şcoală şi a pregătit elevii pentru olimpiada de limba franceză.
- a participat ca profesor asistent la olimpiada de limba engleză etapa pe sector.
- a desfăşurat activităţi de pregatire cu elevii din clasele terminale pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
Prof. Niţu Ioana:
- a participat la cursurile de informare si formare organizate la Institutul Italian –“Come
usare le cosmicomiche nell’apprendimento dell’italiano?”
- a participat împreună cu elevii la activităţile institutului Italian de cultură: ”Omaggio a
Fabrizio de Andre”.
- a instruit elevii cu privire la competentele la limba italiană şi în vederea pregătirii
atestatului la limba italliană.
- a elaborat subiecte pentru Olimpiada de Limbă italiană pentru etapa pe şcoală şi etapa pe
municipiu.
- a pregătit elevii pentru proba competenţelor lingvistice din cadrul examenului de
bacalaureat şi a atestatului la limba italiană.
- a făcut parte din comisia de evaluare a lucrărilor de atestat la clasele a XII-a
- a participat la cursurile de informare si formare de la institutul Italian –“Come usare le
cosmicomiche nell’apprendimento dell’italiano?”
- a participat împreuna cu elevii la activitatile institutului Italian de cultura :”Omaggio a
Fabrizio de Andre”.

Prof. Dumitrescu Florentina:
- a coordonat la dirigenţie clasa a VI-a A
- a participat în cursul lunii septembrie 2015 la consfătuirile comisiei metodice de limbă
italiana organizate la Liceul Cervantes
- a organizat, în colaborare cu catedrele de limbi străine Ziua Limbilor Moderne.
- a participat la activitățile desfășurate în cadrul Institutului de Cultură Italian și la cursul
de perfecționare organizat pentru profesorii de limbă italiană („Folosirea benzilor
desenate în predarea limbii italiene”)
- a organizat si susține cursul de pregătire cu elvii clasei a IV-a în vederea susținerii testării
de limbă italiană pentru admiterea în clasa a V-a, începând cu luna octombrie 2015.
- a fost profesor evaluator în comisia de ocupare a unui post de profesor de limbă italiană.
- a participat la Serile italiene, desfășurate la Librăria Humanitas.
- a elaborat subiecte pentru Olimpiada de Limbă italiană și a organizat etapa pe școală a
olimpiadei.
- a elaborat subiecte și bareme de evaluare pentru etapa pe municipiu a olimpiadei de limbă
italiană.
- a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Limbă italiană – faza pe municipiu
organizată la Școala Uruguay.
- a participat la Târgul Oferta Educațională.
- a elaborat cursurile opționale pentru clasele a V-a și a VI-a, an școlar 2016-2017 și
subiectele pentru testarea cunoștințelor de limbă italiană clasa a V-a intensiv italiană,
aprobate și avizate de inspectorul de specialitate.
Prof. Abdula Mechifire
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a G
- este cadru didactic în comisia de atestare a traducătorilor.
- ca urmare relaţiilor stabilite dintre Colegiul Naţional Ion Neculce cu ITI G. MARCONI,
PADOVA, ITALIA, a continuat promovarea programului COMENIUS “BE AWARE” în
parteneriat cu şcoli din Italia, Germania, Franţa, Belgia şi a iniţiat cu profesorii europeni
din aceste şcoli redactarea noului proiect ERASMUS PLUS(2016-2018).
- începând cu anul 2016 a realizat, împreuna cu conducerea Colegiului Naţional Ion
Neculce, un nou proiect dedicat Săptămânii Europene-Insieme, în colaborare cu Istitittuto
Tecnico Marconi, Padova şi Istituto Tecnico De Nicola.
- a participat la concursul „Festlettura” organizat de Institutul Italian de cultura „Vito
Grasso”.
- a organizat Săptămâna Europeană în Colegiul National “Ion Neculce” în perioada 9-13
Mai 2016.
- a fost profesor examinator în Comisia de Competente Lingvistice la Limba Italiana
(sesiunea mai-iunie şi august).
- a fost profesor supraveghetor în sesiunea de bacalaureat iunie-iulie şi august.
- a fost profesor examinator in comisia de examene de diferenţă şi testare iniţială pentru
clasele a V-a A şi a IX-a G la disciplina limba italiană.

Prof. Anton Marilena
- a participat ca profesor examinator în Comisiile de examen pentru testarea cunoştinţelor
de limba italiană pentru admiterea in clasa a IX-a, septembrie 2015;
- a elaborarea subiectele pentru testul de limba italiană pentru înscrierea în clasa a IX-a;
- a făcut parte din Comisia de elaborare a subiectelor în cadrul Olimpiadei de limba
italiană, etapa pe municipiu 2016;
- a făcut parte din comisiile pentru examenele de diferenţe la limba italiană;
- a participat la manifestările culturale, cursurile de formare şi conferinţe organizate în
cadrul Institutului Italian de Cultură Vito Grasso;
- a participat ca profesor supraveghetor la Olimpiada de limba şi literatura romana, Liceul
Teoretic Jean Monnet, organizată în luna ianuarie 2016;
Prof. Federico Collesei
- este lector Italian și susține ore la clasele bilingve.
- a coordonat eleviii care au fost invitați să participe la concursul de analiză a literaturii
italiene Festlettura 2016.
- a participat la programul seminarului de planificare Erasmus Plus în Bergues în Franța,
reprezentând CN Ion Neculce pentru pregătirea proiectului în colaborare cu un liceu
german, unul francez și două institute Bergue italiene în luna ianuarie.
- a lucrat la organizarea schimbului cultural care va avea loc în luna mai, între 9 și 13 mai,
cu două școli italiene: Institutul Tehnic G. Marconi din Padova și Institutul Superior de E.
De Nicola di Sacco Piove la Colegiul Naţional Ion Neculce.
La subcomisia de limbă italiană s-au obţinut următoarele premii

Etapa naţională :
Premiul I Rolea Bianca, clasa a XI-a G
Premiul II Panico Eliza, clasa a XII-a G
Mentiune Foltuţ Anca, clasa a XI-a G
Etapa pe municipiu :
Premiul I Rolea Bianca, clasa a XI-a G
Premiul II - Foltuţ Anca, clasa a XI-a G
Panico Eliza, clasa a XII-a G

