Comisia metodică de Limbi moderne
Componență:
Prof. Florescu Iulia (limba engleză)
Prof. Orzată Oana (limba engleză)
Prof. Ionescu Marieta (limba engleză)
Prof. Goia Aurora (limba engleză)
Prof. Gheorghe Consuela (limba franceză)
Prof. Duică Domnica (limba franceză)
Prof. Sârbu Cristina (limba germană)
Prof. Chiriac Monica (limba germană)
Prof. Niţu Ioana (limba italiană)
Prof. Ghiţă Valentin (limba italiană)
Prof. Abdula Mechifire (limba italiană)
Prof. Federico Collesei (limba italiană)
Responsabil Prof. Florescu Iulia
D-na prof. Florescu Iulia:
- este diriginte la clasa a X-a D
- este coordonatorul comisiei metodice de Limbi străine
- este membru în Comisia de Curriculum
- a participat la Consfătuirile pentru Limba engleză
- a participat ca profesor examinator la sesiunea de examene pentru competențele
lingvistice ECL, sesiunea decembrie, 2016.
- a organizat etapa pe școală a Olimpiadei de limba engleza
- a făcut parte din Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor asupra
punctajului/calificativului acordat de Consiliul de Administraţie
Prof. Orzață Oana
- este diriginte la clasa a IX-a D
- a asigurat pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Limba Engleză etapa pe şcoala;
11 elevi s-au calificat la etapa pe sector.
- a fost profesor examinator la Olimpiada de Limba Engleză, etapa pe şcoală
- a participat ca examinator la sesiunea ECL din decembrie 2016.
- a făcut parte din comisia de evaluare la concursul pentru ocuparea posturilor organizate în
şcoală la disciplina Limba Italiană.
Prof. Goia Aurora
- este diriginte la clasa XI-a E
- a asigurat suplimentar pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de limba
engleză în mod; sunt elevi calificaţi la etapa pe sector;
- a participat la Olimpiadele de limba engleză (faza pe şcoală şi cea pe sector), olimpiada de
limba franceză (faza pe sector) şi olimpiada de limba română (faza pe sector) ca profesor
asistent şi profesor evaluator (limba engleză);
- a organizat participarea la spectacole de teatru cu elevii claselor 9 E, 10 E, 11 E si 12 E.
- Managementul carierei şi al dezvoltării personale:

 a susţinut două rapoarte de cercetare ştiinţifică în cadrul programului doctoral la
care este înscrisă;
 este masterand la un nou program în cadrul Universităţii din Bucuresti.
Prof. Ionescu Marieta
- este diriginte la clasa a XI-a D
- a organizat împreună cu colegii din cadrul catedrei de Limba Engleză olimpiada de
engleză etapa pe şcoală.
- a asigurat pregătirea elevilor din clasele a IX, a XI respectiv a XII pentru olimpiada de
limba engleză (faza pe sector).
- a fost cu elevii clasei a XI-a D la Târgul de carte "Gaudeamus".
- a participat la o lansarea de carte organizată de British Council.
- a organizat o vizită cu elevii clasei a XI-a D la Biblioteca Universitară în cursul lunii
decembrie.
Prof. Sârbu Cristina
- este diriginte la clasa a VII-a A
- a organizat împreună cu dna profesoară de biologie Lazăr Irina, pentru elevii clasei a
VII-a A o excursie la ”Casa Experimentelor”
- a participat la ”Ziua Limbilor Europene” organizată în cadrul Colegiului Naţional Ion
Neculce, atât la programul artistic cu un elev de clasa a VI-a, cât și la expoziția de postere
tematice cu elevi din diverse clase
- a elaborat și implementat un proiect cu tematica de cultură și civilizație germană în limba
germană, cu titlul ”Landeskunde Wettbewerb” înscris în CAEM împreună cu prof.
Chiriac Monica, proiect ce se va finaliza în iunie 2017
- a organizat selecția elevilor care s-au înscris la olimpiada de limbă germană, şi a asigurat
pregătirea elevilor calificați.
- a elaborat subiectele pentru olimpiada de limba germană faza pe școală
- a făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei de limba engleză faza pe școală în
calitate de secretar și profesor evaluator
- a asigurat pregătirea suplimentară a elevilor calificați la etapa pe sector a olimpiadei de
limba engleză
- a participat la Conferinţa în limba engleză ”17th Rate Conference Bucharest”, ”To be
or Not to be a Good Teacher” în cadrul Colegiului Național ”Mihai Viteazul”, în
perioada 28-30.10.2016
- a urmat cursul de formare continua Aplicaţii Google în educaţie –începători (20 ian-8
febr.2017) organizat de CCD Bucureşti.
Prof. Chiriac Monica
- a organizat, împreună cu diriginta clasei a XI-a A o excursie la la Brașov în cadrul
proiectului înscris în CAEM ”Istoria ocupațiilor” în perioada 18-20 noiembrie 2016
- a elaborat și implementat împreuna cu dna profesoară Sârbu Cristina proiectul
educaţional ”Landeskunde Wettbewerb” înscris în CAEM cu tematica Civilizație și
Cultura Germană.
- a coordonat activitatea elevilor în cadrul festivalului ”Limbilor Europene” ce a avut loc în
cadrul Colegiului Naţional Ion Neculce

-

a organizat selecția la nivel de liceu a elevilor participanți la Olimpiada de limba
germană, și a a sigurat pregătirea suplimentară a acestora.

Prof. Gheorghe Consuela
- este diriginte la clasa a IX-a C
- a participat, alături de colegi la consfătuirile ce au avut loc la liceul Cervantes
- în luna septembrie a organizat şi coordonat activitatea desfăşurata în cadrul “Zilei
Limbilor Străine“, activitate ce a avut loc în cadrul Colegiului Naţional Ion Neculce în
parteneriat cu Colegiul Naţional Grigore Moisil şi Colegiul Naţional Aurel Vlaicu.
- a asigurat pregatirea elevilor pentru participarea la olimpiada de limba franceză şi la
concursurile specifice disciplinei Limba franceză.
- în luna ianuarie a organizat etapa pe şcoala a olimpiadei de limba franceză.
- a asigurat pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru susţinerii probelor lingvistice din
cadrul examenului de bacalaureat.
- în calitate de profesor diriginte al clasei a IX-a C s-a ocupat de buna integrare a elevilor,
de realizarea tuturor documentelor specifice orei de dirigentie, de participarea la toate
activităţile şcolare din cadrul Colegiului Naţional Ion Neculce.
Prof. Duică Domnica
- a participat în calitate de organizator la “Ziua europeana a limbilor straine” în cadrul
unui parteneriat cu Colegiul National Aurel Vlaicu şi Colegiul Naţional Grigore Moisil
- a participat în calitate de organizator şi evaluator la etapa pe şcoală a olimpiadei de limba
franceză şi a asigurat pregătirea elevilor.
- a desfăşurat activităţi de pregatire cu elevii din clasele a XII-a pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
- Activitatea metodico - ştiinţifică/perfecţionare :
 a participat la consfatuirea profesorilor de limba franceză din luna septembrie
 a participat la cursul de perfectionare ştiinţifică “Linguistique appliquée à la
didactique“ susţinut de Prof. Dr .Henri Portine de la Universitatea BordeauxMontaigne, Franţa.
Prof. Niţu Ioana:
- a participat la consfătuirile de limba italiană
- a efectuat inspecţiile pentru concursul de ocuparea a posturilor la limba italiană
- redactat subiectele şi a evaluat profesorii pentru concursul de ocuparea a posturilor la
limba italiană
- a colaborat cu centrul de carte străină Sitka, pentru achiziţionarea de material didactic
suplimentar pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a
- a făcut demersurile neecsare pentru modernizarea cabinetelor de limba italiana cu un
calculator nou cât şi cu alte dotări necesare bunei funcţionări a orelor în aceste cabinete
- a asigurat pregatirea suplimentară a elevilor participanţi la olimpiada de limba italiană
- a coordonat elevii pentru a participa la festivalul “Festlettura”
- - a îndrumat evaluat şi corecat lucrările elevilor de la clasele a VII-a şi a VIII-a pentru
participarea la Concursul Internaţional de compunere în Limba Italiană
- a organizat şi a redactat subiectele pentru etapa pe şcoală a olimpiadei de limba italiană

-

a redactat subiectele pentru olimpiada de limba italiană etapa pe municipiu
a redactat subiectele pentru examenele de diferenţă
a sigurat instruirea elevilor pentru Proba C a examenului de Bacalaureat Competenţele la
limba italiana pentru pregătirea atestatelor la limba Italiană.
a participat împreună cu elevii la activităţile institutului Italian de cultură
a realizat prezentarea liceului în Limba italiană pentru viitoare colaborări cu şcoli din
Italia.

Prof. Abdula Mechifire
- a făcut parte din comisia de evaluare pentru examentul de admitere la clasa a IX-a
intensiv italiană
- a selectat şi pregătit elevii din clasa a IX-a G pentru olimpiada de limbă italiană.
- a promovat concursul ”Festlettura” organizat de Institutul Italian de cultură ”Vito
Grasso” şi catedra de limbă italiană a Universităţii Bucureşti.
- a participat în organzarea şi diseminarea proiectelui Erasmus+ : ”Strong Young Minds”
organizat de Asociaţia Ask Yourself în parteneriat cu Colegiul National ”Ion Neculce”.
- a continuat activitatea de colaborare în Proiectul Erasmus+ (împreună cu şcolile partenere
- din Italia, Germania, Franţa, Suedia, Ungaria pentru depunerea noului proiect de aplicare
2016-2019.
- predă un curs de limba italiană în cadrul PROEDUS organizat de Primaria Capitalei.
Prof. Ghiţă Valentin
- susţine cursul de limba italiană pentru clasa a IV-a pentru admiterea la clasa a V-a
intensiv italiană 2017-2018;
- a asigurat ore suplimentare de pregătire pentru olimpiadele școlare la clasele a VIII-a B, a
IX-a G, a X-a G;
- a elaborat subiectele pentru olimpiada de limba italiană, faza pe școală, şi a evaluat
lucrările elevilor participanţi;
- a organizat concursul Quanto sei bravo in italiano la clasa a VI-a A;
- a participat la Serile italiene organizate de Institutul Italia de cultură în colaborare cu
Universitatea din București, la Cinema italiano cu elevi din clasele a IX-a G, a X-a G;
- a asigurat ore suplimentare pentru pregătirea elevilor de liceu în vederea susținerii
atestatului de limbă CILS la Institutul Italian de Cultură;
- a tradus notele biobliografice din volumul Verba volant. Antologie de poezie românoitaliană, Editura Anamarol, București, 2016;
- a participat la sesiunea de comunicări științifice din cadrul departamentului de Literatură
comparată al Facultății de Litere, Universitatea din București: Om, decor, obiect. Lucrare
susținută: Obiectul, calea sigură spre obsesie (în curs de apariție în volum colectiv);
- publicații:
Limba și literatura română, peste 100 de subiecte pentru examenul de
bacalaureat, Editura Stef, Iași, 2016.
L’italiano di base - elementi grammaticali, libro dello studente, Editura Stef, Iași,
2017.
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 2017.
a colaborat cu şcoli din comunitatea europeană pentru realizarea unor proiecte europene
pe domeniul didacticii
a îndrumat evaluat şi corecat lucrările elevilor pentru participarea la Concursul
Internaţional de compunere în Limba Italiană
a realizat subiectele pentru olimpiada de limba italiană etapa pe şcoală
a organizat şi a evaluat lucrările elevilor laetapa pe şcoală a olimpiadei de limba italiană
a redactat subiectele pentru olimpiada de limba italiană etapa pe municipiu
a redactat subiectele pentru examenele de diferenţă la limba italiană
a coordonat elevii cu privire la competenţele la limba italiana şi pentru pregătirea
atestatelor la clasa a XII-a .
a efectuat ore de pregătire pentru elevii claselor a XII-a care susţin competenţele la limba
italiană
a participat, împreună cu elevii la activităţile institutului Italian de cultură
a realizat prezentarea liceului în Limba italiană pentru viitoare colaborări cu şcoli din
Italia.

