Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Paraschiv I. Mirela-Maria
Adresă(e)

Str. Libertății Nr. 4, bl. FA15, sc.3, ap.4, Slatina, jud. Olt, cod poștal 230029, România

Telefon(oane)

Mobil: 0766.704.748

Fax(uri) E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

mirela_969@yahoo.com
Română
31.01.1969
F

Locul de muncă vizat / Inspector școlar pentru învățământ primar
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Septembrie 2011 – în prezent
Inspector școlar pentru învățământ primar/Profesor Educație antreprenorială
– Liceul cu Program Sportiv Slatina

Principalele activități și  Corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi al celui regional (la specialitate, aria
responsabilități curriculară, învăţământ primar, învăţământ preşcolar)
 Dezvoltarea regională/ locală de curriculum (la specialitate, aria curriculară,
învăţământ primar)
 Elaborarea proiectului activităţii extracurriculare (extraşcolară) şi al concursurilor
şcolare.
 Coordonarea activităţii didactice în vederea realizării obiectivelor stabilite la nivel
naţional, regional şi local (la specialitate, aria curriculară, învăţământ primar)
 Elaborarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare
 Elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare
Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Olt
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
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Educație

Aprilie – iulie 2015
Expert formare și organizare instruiri în cadrul proiectului „Matematica digitală.
Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”,
POSDRU/153.1.1/S/141867
20.12.2015

Principalele activități și  Pregătirea, derularea și raportarea sesiunii de formare
responsabilități  Planificarea sesiunilor de asistență și suport la clasă, respectiv a sprijinului acordat
pentru pregătirea portofoliului de către învățătorii cuprinși în grupul țintă
 Înscrierea elevilor în proiect
 Derularea sesiunilor de asistență și suport la clasă, respectiv a sprijinului acordat
pentru pregătirea portofoliului de către învățătorii cuprinși în grupul țintă
 Raportarea sesiunilor de asistență și suport la clasă, respectiv a sprijinului acordat
pentru pregătirea portofoliului de către învățătorii cuprinși în grupul țintă
 Evaluarea elevilor înscriși în proiect
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Unitatea de Management al Proiectelor
cu Finanțare Externă
Educație – proiecte cu finanțare externă

Aprilie – iulie 2015
Expert implementare Ghid transdisciplinar în cadrul proiectului „Educația - șansa
către societatea cunoașterii”, POSDRU/162/2.2/S/136375

Principalele activități și  Pregătirea, derularea și raportarea sesiunii de formare
responsabilități  Planificarea sesiunilor de asistență și suport la clasă, respectiv a sprijinului acordat
pentru pregătirea portofoliului de către personalul implicat în dezvoltarea programelor
de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii și personalul implicat în dezvoltarea
și implementarea programelor de educație tip „a doua șansă” cuprins în grupul țintă
 Înscrierea elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și a părinților/tutorilor elevilor
cu risc de părăsire timpurie a școlii (programul de tip SDS)
 Înscrierea persoanelor care au părăsit timpuriu școala (programul de tip ADS)
 Derularea sesiunilor de asistență și suport la clasă, respectiv a sprijinului acordat
pentru pregătirea portofoliului
 Raportarea sesiunilor de asistență și suport la clasă, respectiv a sprijinului acordat
pentru pregătirea portofoliului
 Evaluarea elevilor înscriși în proiect
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și
responsabilități
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Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Unitatea de Management al Proiectelor
cu Finanțare Externă
Educație – proiecte cu finanțare externă

Ianuarie 2015 - în prezent
Coordonator proiect în cadrul proiectului „Educația - șansa mea la o nouă viață!”,
proiect finanțat prin Mecanismul Financiar pentru Spațiul Economic European
Participarea

la planificarea, în detaliu, a activităților proiectului care se vor
implementa, astfel încât să asigure atingerea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor
proiectului;
Participarea la întocmirea strategiei de lucru în cadrul proiectului, care va
reglementa: procedura de comunicare în cadrul parteneriatului și actori externi,
mecanismele de raportare între parteneri, frecvența ședintelor de lucru pe proiect,
sarcinile și responsabilitățile fiecarui membru/expert al proiectului, gestionarea
resurselor care vor fi implicate în implementarea activităților, realizarea și
gestionarea cash-flowului de proiect;
Asigurarea comunicării cu echipa de implementare;
Coordonarea activităților proiectului;
Gestionarea și analizarea informațiilor obținute în desfășurarea activităților proprii
și a experților cooptați în echipa de implementare a proiectului;
Întreținerea colaborării cu FRDS.;
Participarea la verificarea rapoartelor lunare de activitate întocmite de experții pe
termen lung și experții pe termen scurt angajați în proiect.
Participarea la întocmirea rapoartelor tehnice în vederea depunerii cererilor de
rambursare.
Participarea, după caz, în calitate de membru al Comisiei de evaluare, la
evaluarea ofertelor depuse cadrul procedurilor de achiziții publice de bunuri și
servicii care vor fi achiziționate pentru implementarea activităților proiectului.
20.12.2015

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Inspectoratul Școlar Județean Olt
Proiecte cu finanțare

Aprilie 2014 – în prezent
Asistent manager de proiect în cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/138141,
„EduBac – Educație europeană pentru un bacalaureat de succes”

Principalele activități și  Participarea la planificarea, în detaliu, a activităților proiectului care se vor implementa, astfel
responsabilități încât să asigure atingerea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor proiectului;
 Participarea la întocmirea strategiei de lucru în cadrul proiectului, care va
reglementa: procedura de comunicare în cadrul parteneriatului și actori externi,
mecanismele de raportare între parteneri, frecvența ședintelor de lucru pe proiect,
sarcinile și responsabilitățile fiecarui membru/expert al proiectului, gestionarea
resurselor care vor fi implicate în implementarea activităților, realizarea și gestionarea cashflowului de proiect;
 Asigurarea comunicării între manager și echipa de implementare;
 Coordonarea activităților proiectului;
 Gestionarea și analizarea informațiilor obținute în desfășurarea activităților proprii și a
experților cooptați în echipa de implementare a proiectului;
 Întreținerea colaborării cu AMPOSDRU și OIPOSDRU – M.E.N.;
 Participarea la verificarea rapoartelor lunare de activitate întocmite de experții pe termen lung
și experții pe termen scurt angajați în proiect.
 Participarea la întocmirea rapoartelor tehnice în vederea depunerii cererilor de rambursare.
 Participarea, după caz, în calitate de membru al Comisiei de evaluare, la evaluarea ofertelor
depuse cadrul procedurilor de achiziții publice de bunuri și servicii care vor fi achiziționate
pentru implementarea activităților proiectului.

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Olt

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Proiecte cu finanțare europeană

Perioada

Septembrie – decembrie 2013

Funcția sau postul ocupat

Formator în cadrul proiectului „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de
învăţământ”, POSDRU/87/1.3/S/53889, cofinanţat din Fondul Social European
prin POSDRU

Principalele activități și  livrarea programului de formare în concordanță cu forma în care a fost acreditat
responsabilități  întocmirea, completarea și gestionarea dosarelor cursanților
 pregătirea/multiplicarea materialelor pentru cursanți
 întocmirea și predarea documentelor grupei care a încheiat formarea în vederea
acceptanței prestării serviciilor furnizate
 crearea conturilor individuale pe portalul proiectului
 introducerea nominală a cursanților în aplicația de grup țintă, întocmirea și livrarea
integrală a dosarelor de grup țintă pentru cursanți, în conformitate cu prevederile
AMPOSDRU
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
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Ministerul Educației Naționale, Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare
Externă
Educație/formare

August 2012 – septembrie 2013
Formator în cadrul proiectului „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici” – ID 63113

20.12.2015

Principalele activități și  organizarea programului de formare
responsabilități  adaptarea suportului de curs
 susținerea activității de formare
 elaborarea materialelor utilizate în timpul cursului de formare
 evaluarea participanților
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Educație

septembrie 2012 – 31 august 2013

Funcția sau postul ocupat Formator pentru modulul „Un management de calitate pentru o şcoală
performantă – Managementul calității” în cadrul Proiectului „E-manager Şcoala
Plus!”, POS DRU/85/1.1/S/62699
Principalele activități și  preluarea de la asistentul coordonatorului de formare a documentelor grupei,
responsabilități completarea formularelor de lucru aferente activității de formare și de evaluare
pentru grupa respectivă și returnarea persoanei de contact a CCD Olt
 comunicarea adresei din portal ce va fi utilizată în cadrul programului de formare
continuă
 urmărirea întocmirii și semnării documentelor de către cursanți
 desfășurarea activității de formare față în față
 desfășurarea activității de formare online
 evaluarea portofoliilor cursanților și acordarea calificativelor
 elaborarea documentelor de raportare
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman
Educație

mai 2012 – 31 august 2013

Funcția sau postul ocupat Responsabil regional formare pentru programul, “OSCINT pentru Managementt
Educaţional Preuniversitar”
Centrul regional Sud-Vest Oltenia în cadrul
proiectului strategic ,,Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului
didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul
preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT 2009; ID – 63376”
Principalele activități și  participarea la derularea și evaluarea programului de formare ”OSCINT pentru
responsabilități MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL PREUNIVERSITAR” în centrul regional;
 desfășurarea de activități de pregătire, organizare și derulare a programului de
formare în centrul regional;
 întocmirea/completarea de documente specifice, ale portofoliului de gestionare a
cursului
Numele și adresa angajatorului Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Educație

Mai 2011 – Noiembrie 2011
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului „Restructurarea sistemului de
formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin
generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”

Principalele activități și  Activități de diseminare a rezultatelor proiectului, la nivel național, care implică
responsabilități organizarea întâlnirilor cu personalul didactic și didactic auxiliar în vederea
prezentării rezultatelor proiectului, pentru a obține feedback- ul necesar finalizării
acestora (standarde ocupaționale și de formare continuă pentru funcțiile didactice și
didactic-auxiliare, metodologie de formare continuă a personalului din învățământul
preuniversitar, metodologie de certificare și echivalare în credite profesionale
transferabile a competențelor dobândite prin forme de perfecționare și conversie și
altele).
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Numele și adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Direcţia Formare Continuă a
Personalului din Învăţământul Preuniversitar
Tipul activității sau sectorul de
activitate

Educație

Perioada 1 aprilie 2011 – 31 august 2013
Funcția sau postul ocupat Expert pe termen lung în cadrul proiectului „Performanțe crescute pentru
elevii din învățământul preuniversitar”
Principalele activități și  realizarea conţinutului de instruire şi testare, a paginilor Web în care vor lucra efectiv
responsabilități elevii pornind de la conţinutul selectat folosind instrumentele menţionate – Quiz
Creator – produs Wondershare, suita HotPotatoes şi Quandary-Universitatea
Victoria - Canada, Xerte – Universitatea Nottingham - Anglia etc
Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Olt

Tipul activității sau sectorul de Proiecte cu finanțare
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

1 iulie 2010 – 30 iunie 2013
Expert publicitate, informare, diseminare în cadrul Proiectului strategic
MONINSERT – Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de învățământ
tehnic și profesional, nivel 1 și nivel 2, finanțat prin POSDRU

Principalele activități și  coordonarea activității de informare, publicitate și diseminare a proiectului;
responsabilități  elaborarea materialelor de identitate vizuală;
 redactarea și transmiterea în format electronic a buletinelor informative;
 organizarea evenimentelor, conferințelor de presă, info-desk-urilor, seminariilor de
informare;
 distribuirea materialelor promoționale;
 promovarea proiectului în mass-media.
Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Olt

Tipul activității sau sectorul de Proiecte cu finanțare
activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat

Principalele activități și
responsabilități

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
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2009 – 2011
Formator/Mentor de dezvoltare profesională în proiectul „Dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice prin activități de mentorat”, ID proiect 3537,
finanțat prin POSDRU,axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.3
●proiectarea, planificarea şi realizarea activităţilor de mentorat;
●asigurarea formării cadrelor didactice şi activităţii de mentorat conform curriculumului stabilită în cadrul Proiectului „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin
activități de mentorat”., pe baza modulelor de curs, adaptate la nevoile locale;
●monitorizarea progresului înregistrat de cadrele didactice şi de directorii de şcoli în
cadrul programului de dezvoltare profesională şi asistarea în soluţionarea
problemelor;
●evaluarea cadrelor didactice care au participat la program;
●participarea la activităţile de formare şi formare ulterioară organizate de consultant
şi, în mod regulat, la seminariile de lucru organizate în vederea obţinerii de feedback, a împărtăşirii experienţei acumulate cu alţi mentori, profesori universitari,
coordonatori ai activităţilor;
●efectuarea analizelor şi elaborarea rapoartelor cu privire la eficienţa procesului de
mentorat;
●evaluarea îmbunătăţirii procesului de predare – învăţare la nivelul şcolii;
●evaluarea îmbunătăţirii activității cadrelor didactice formate în vederea primirii
creditelor necesare în procesul de formare.
S.C. Educația 2000+ Consulting S.R.L.
Str. Căderea Bastiliei nr.33, sector 1, București
Educație

20.12.2015

Perioada
Funcția sau postul ocupat

2011 – în prezent
Formator/elaborator curs acreditat Direcția Formare Continuă a Personalului
din Invățământul Preuniversitar, Ministerul Educației Cercetării Tineretului și
Sportului – MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI PSIHOSOCIAL

Principalele activități și  elaborarea dosarului de acreditare a programului de formare
responsabilități  organizarea programului de formare
 adaptarea suportului de curs
 elaborarea materialelor utilizate în timpul cursului de formare
 evaluarea participanților
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Asociația Culturală „Mâine”
1 septembrie 2010 – 31 decembrie 2010
Expert - Coordonator P1, P2, P3 în cadrul Proiectului strategic „Educația este
calea spre răspunsul la toate întrebările”, număr de identificare al contractului
POSDRU/91/2.2/S/62423

Principalele activități și  coordonarea și monitorizarea activităților proiectului în județele partenere;
responsabilități  asigurarea legăturii între echipa de management a proiectului și echipa de experți
responsabili pentru realizarea activităților în județele partenere;
 participarea la selecția personalului.
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada

Inspectoratul Școlar Județean Olt
Proiecte cu finanțare

Mai 2010 – august 2010

Funcția sau postul ocupat

Membru al grupului de lucru pentru realizarea standardelor, standardelor de
referinţă şi a metodologiilor specifice evaluărilor diferitelor niveluri şi segmente ale
învăţământului în cadrul proiectului „Dezvoltarea
sistemului naţional de
management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar”, cofinanţat
din Fondul Social European prin POS-DRU – învățământ primar

Principalele activități și
responsabilități

elaborarea standardelor specifice de calitate (de acreditare și de referință),
corespunzătoare nivelului de învățământ primar, inclusiv învățământ integrat

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitare
Educație

Ianuarie 2010 – în prezent
Formator în domeniul calității educației

Principalele activități și  sprijinirea furnizorilor de educaţie în interpretarea, adaptarea şi implementarea
responsabilități standardelor, metodologiilor şi a celorlalte instrumente, realizate în direcţia
optimizării proceselor de evaluare internă, asigurare şi îmbunătăţire a calităţii;
 elaborarea documentaţiei pentru evaluarea externă, organizarea activităţii CEAC,
elaborarea procedurilor, implementarea procedurilor, implementarea programelor
de autoevaluare şi de îmbunătăţirea calităţii - alte elemente specifice
managementului, asigurării şi evaluării calităţii;
 profesionalizarea personalului implicat în managementul şi asigurarea calităţii, la
nivel de sistem şi de furnizor de educaţie;
 formarea şi perfecţionarea unor categorii esenţiale de actori relevanţi la nivel
naţional (evaluatori ai calităţii, formatori-consilieri, inspectori şcolari şi experţi din
cadrul MECT).
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
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Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitare
Educație

20.12.2015

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și
responsabilități

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2008 - 2010
Membru CEAC; responsabil CEAC
 elaborarea planului de acțiune al CEAC
 monitorizarea, realizarea și revizuirea procedurilor specifice
 realizarea raportului de autoevaluare
 realizarea planurilor de îmbunătățire
 elaborarea documentelor de lucru ale comisiei
 gestionarea documentelor comisiei
Școala cu clasele I-VIII Nr.3 Slatina
Școala cu clasele I-VIII „George Poboran” Slatina
Educație

2006 – 2008
Formator/Mentor în Proiectul pentru Învățământul Rural, finanțat de Banca
Mondială și Guvernul României
●proiectarea, planificarea şi realizarea activităţilor de mentorat;
●asigurarea formării cadrelor didactice şi activităţii de mentorat conform curriculumului stabilită în cadrul P.I.R., pe baza modulelor de curs, adaptate la nevoile locale;
●monitorizarea progresului înregistrat de cadrele didactice şi de directorii de şcoli în
cadrul programului de dezvoltare profesională şi asistarea în soluţionarea
problemelor;
●evaluarea cadrelor didactice care au participat la program;
●participarea la activităţile de formare şi formare ulterioară organizate de consultant
şi, în mod regulat, la seminariile de lucru organizate în vederea obţinerii de
feedback, a împărtăşirii experienţei acumulate cu alţi mentori, profesori universitari,
coordonatori ai activităţilor;
●efectuarea analizelor şi elaborarea rapoartelor cu privire la eficienţa procesului de
mentorat;
●evaluarea îmbunătăţirii procesului de predare – învăţare la nivelul şcolii;
●utilizarea în mod optim a Centrelor Mobile de Resurse şi Centrelor Fixe de
resurse, precum şi a echipamentelor acestora;
●evaluarea îmbunătăţirii activității cadrelor didactice formate în vederea primirii
creditelor necesare în procesul de formare.

Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcția sau postul ocupat

Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar
Strada Spiru Haret Nr. 12, sector 1, Bucureşti
1987 - 2011
Învățător/Institutor/Profesor pentru învățământ primar

Principalele activități și ●comunicarea, colaborarea cu alte cadre didactice pentru a indica cele mai potrivite
responsabilități strategii în vederea eficientizării demersului didactic;
●studierea curriculumului, programelor din învățământul preșcolar și primar în vederea
realizării unei tranziții fluente între cele două cicluri de școlaritate;
●menținerea unei strânse legături cu unitățile de învățământ preșcolar din care provin
elevii și cu cadrele didactice care i-au îndrumat până în momentul înscrierii în ciclul
primar;
●dezvoltarea de proiecte și parteneriate cu unitățile de învățământ preșcolar
●menţinerea relaţiei familie-şcoală prin oferirea de informaţii periodice, relevante
despre progresul şcolar, comportamentul social şi stilul de învăţare al elevilor;
● cunoaşterea curriculum-ului şcolar şi selectarea activităţilor de învăţare conforme cu
acesta;
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● conceperea planificărilor calendaristice în funcţie e durata semestrelor şi e curba de
efort a elevilor;
● folosirea de metode şi procedee care să contribuie la creşterea gradului de
originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor;
●implicarea elevilor în activități extrașcolare
●inițierea, organizarea și coordonarea a numeroase proiecte educaționale (Noi
suntem cetățenii de mâine, Împreună pentru viitor, Dialogul intercultural – modalitate
de păstrare a identității în diversitate, Drepturile copiilor sunt lege, Modalități de
abordare didactică a disciplinelor opționale, Literatura în viața preșcolarului și a
școlarului mic, În satul meu cu soare învăț, mă joc și cresc mare);
●inițierea, organizarea și coordonarea unor concursuri școlare (Imagini din copilăria
mea, Grădina copilăriei)
●inițierea, organizarea și coordonarea de simpozioane județene sau naționale
(Religia…astăzi, și dragoste și durere pentru omul contemporan, Integrarea copiilor cu
CES – implicații pentru cadrele didactice din învățământul de masă);
●inițierea , organizarea și coordonarea proiectului de cercetare și formare continuă –
Educația pentru toți – integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în învățământul
de masă
●obținerea a numeroase premii la concursuri județene, naționale și
internaționale;●autoare de ghiduri metodice (Evaluarea între tradiție și inovație,
Metode și procedee folosite în studierea textului literar în clasele I-IV, Lecția de
matematică, Stimularea creativității prin rezolvarea de probleme în ciclul primar,
Metode, strategii, tehnici de învățare activă, Alternative educaționale în România,
Metode moderne de predare – învățare - evaluare), auxiliare didactice (Cuvânt, sunet,
culoare, Lectură suplimentară pentru clasa a II-a), lucrări științifice (Alternative
educaționale în România, Adaptarea curriculumului la specificul mediului rural), cărți
în domeniul educațional (Întâlnire cu artele plastice, Educația plastică în ciclul primar,
Studierea textului literar în ciclul primar, Rolul jocului în dezvoltarea personalității
copilului școlar), programe de opțional (Arta popular românească, Artele decorative și
aplicate, Calculatorul – joc și culoare, Programe de sprijin pentru copiii cu cerințe
educative speciale, Cuvânt, sunet, culoare ), articole și studii de specialitate în reviste
din domeniu (Imagini din copilăria mea, REDIMO, PROEDUCAȚIA, Rezonanțe);
●membru în comisii de evaluare la concursuri școlare și olimpiade;
●metodist pentru compartimentul Gestionare a programelor comunitare şi a
problematicii de integrare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale
●metodist/metodist – evaluator pentru compartimentul Învăţământ primar al I.S.J. Olt
●formator pe teme de Consiliere şi orientare
●membru al Consiliului Consultativ pe Discipline al I.S.J. Olt;
●metodist pentru compartimentul Învăţământ primar al I.S.J. Olt;
●formator judeţean pe teme de proiectare didactică, CDS şi formare locală;
●membru în comisii la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt și al unității de
învățământ.
Numele și adresa angajatorului

Liceul cu Program Sportiv Slatina (2011 – în prezent)
Școala cu clasele I-VIII „George Poboran” Slatina (2009 – 2011)
Școala cu clasele I-VIII Nr.3 Slatina (1987 - 2009)

Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Educație și formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

05.02 – 20.02.2015
Certificat de absolvire
ANTREPRENORIALE

–

Specializare

pentru

ocupația

COMPETENȚE

Discipline principale studiate /  competențe antreprenoriale
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
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Perioada

09 – 13.03.2015

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de participare

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

 Benchmarking in Finnish schools in period of transition from non-digital to digital
 Innovative tools and applications for learning
 Student in the center – the ways that schools respond to the needs of support for
students (monitoring students, supportive methods, special needs students, home
and school cooperation)
 The best way for schools to guarantee the high professional level of the staff

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Euneos Corporation

08 – 10.11.2014

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de participare

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Scrierea și managementul propunerilor de finanțare în context ERASMUS+

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Comisia Europeană
A.N.P.C.D.E.F.P.

24 – 26.06.2014
Certificat de participare

Discipline principale studiate /  îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa operațiuni cofinanțate prin
competenţe dobândite axele prioritare 1 – 6 ale POSDRU 2007 - 2013
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Consorțiu condus de către Lattanzio e Associati SpA

16.06 – 29.06.2014

Calificarea / diploma obţinută

Adeverință

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Managementul conflictelor din mediul școlar - Nivelul II

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Ministerul Educației Naționale
Casa Corpului Didactic Dolj

05 – 07.2014

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de participare „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației
și Cercetării Științifice prin implementarea managementului strategic și
îmbunătățirea leadership-ului instituției”

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Cultura organizațională a ministerului și inspectoratelor școlare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Ministerul Educației și Cercetării Științifice

15 – 20.05.2014
Certificat de participare LLP Grundtvig Workshop: Exchange - Learn – Create,
an european Exchange

 Lecture about current situation
 Different Modules about illiteracy
Discipline principale studiate /
 Bookbinding with recycling materials
competenţe dobândite
 Creative working as inspiration
 Creative writing
Pagina 9 Curriculum Vitae al
PARASCHIV Mirela – Maria

20.12.2015

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Lausitzer Wege e.V.

Perioada

23.04.2014 – 03.05.2014

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire – Expert accesare fonduri de structurale și de coeziune
europene

Discipline principale studiate /  pregătirea elaborării proiectului
competenţe dobândite  documentarea în vederea realizării proiectului
 stabilirea parteneriatelor
 elaborarea proiectului
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Asociația PROEURO - CONS

07.04.2013 – 09.06.2013

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de formare continuă – Administrarea rețelelor de calculatoare și
laboratoarelor informatice SEI

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

 proiectarea, configurarea și instalarea rețelelor de calculatoare
 analiza critică a proceselor specifice TIC
 integrarea și utilizarea avansată și la nivel extins a instrumentelor TIC în scopul
administrării eficiente a rețelelor informatice în activitatea curentă
 realizarea unor transferuri cognitiv-experențiale în contexte noi și integrarea
cunoștințelor în activitatea zilnică de administrare a laboratorului informatic
 consolidarea experienței tehnologice în cadrul acțional și interacțional concret al
școlii

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

SIVECO Romania S.A.

martie – aprilie 2013
Adeverință – Sprijin pentru evaluarea internă

Discipline principale studiate /  aplicarea manualului de evaluare internă a calității și a aplicației informatice
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar

decembrie 2011 – martie 2012

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de formare continuă „Instruire diferențiată” – 25 credite profesionale
transferabile

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

 fundamente ale instruirii diferențiate
 educația copiilor cu CES
 inteligență și instruire diferențiată
 multiculturalism și educație

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Universitatea VALAHIA din Târgoviște, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic

octombrie 2011 – ianuarie 2012
Atestat de formare continuă „Abilitare curriculară” – 25 credite profesionale
transferabile
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Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

 educația în societatea cunoașterii
 fundamente ale proiectării curriculare; aplicații în domeniul predării geografiei și
istoriei
 strategii moderne de predare – învățare – evaluare
 TIC – instrumente suport pentru pregătirea didactică
Universitatea VALAHIA din Târgoviște, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic

martie – iunie 2012

Calificarea / diploma obţinută

Adeverință de absolvire a cursului de formare profesională „Management
educațional”

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

 competențe de comunicare și relaționare
 competențe psiho-relaționale
 competențe de utilizare a tehnologiilor informaționale
 competențe de conducere și coordonare
 competențe de evaluare
 compeențe de gestionare și administrare a resurselor
 competențe care vizează dezvoltarea instituțională
 competențe care vizează self-managementul

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Casa Corpului Didactic Mehedinți

Februarie – martie 2012
Atestat de formare continuă – Management educațional european

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Management educațional
Comunicare și curriculum

Centrul de formare profesională „Henri Coandă” Craiova

Iulie – septembrie 2011

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă – Tineri împotriva violenței
Discipline principale studiate /  formare în domeniul prevenirii și combaterii violenței în unitățile de învățământ
competenţe dobândite  gestionarea conflictelor și comunicare
 metode de realționare non-violente
 educarea non-violentă a copilului
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Institutul de Științe ale Educației

Iulie – august 2011

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de formare continuă – Profesioniști în managementul educațional
preuniversitar

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Managementul educațional în sistem descentralizat
Comunicare instituțională
TIC în managementul educațional preuniversitar

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
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Iunie – iulie 2011
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Calificarea / diploma obţinută Card de Aptitudini European Computer Driving Licence complet
Discipline principale studiate /  Concepte de bază ale tehnologiei informației
competenţe dobândite  Utilizarea computerului și organizarea fișierelor
 Procesare de text
 Calcul tabelar
 Baze de date
 Prezentări
 Informație și comunicare
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

ECDL România

15.01.2011 – 25.02.2011

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire – Operator introducere, prelucrare și validare date

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●Diferențierea componentelor calculatorului, lansarea și părăsirea sistemului de
operare
●Lucrul cu ferestrele SO Windows, navigarea și personalizarea suprafeței de lucru
●Utilizarea barelor de meniu, a instrumentelor de lucru standard și a meniului HELP
●Vizualizarea directoarelor și fișierelor, realizarea de operații cu directoare și fișiere
●Întreținerea unității de disc, crearea unui document nou
●Realizarea de legături între documente, crearea, prelucrarea, formatarea și
expunerea unor noi documente
●Crearea, prelucrarea, tipărirea documentelor
●Crearea de formulare și rapoarte
●Utilizarea INTERNET EXPLORER și NETSCAPE COMUNICATOR
●Utilizarea motoarelor de căutare, crearea unei adrese de mail, trimiterea și
recepționarea unui mesaj

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

S.C. CLIO 54 S.R.L.

10.01.2011 – 10.02.2011

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire – Evaluator de competențe profesionale

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●Punerea în aplicare a procesului de evaluare
●cunoașterea modului de planificare și organizare a evaluării
●integrarea și raportarea rezultatelor evaluării
●Efectuarea evaluării
●Realizarea informării privind competențele
●Elaborarea instrumentelor de evaluare
●Verificarea internă a proceselor de evaluare
●Verificarea externă a proceselor de evaluare
●Explicarea și detalierea conținuturilor și standardului ocupațional
●Explicarea modului în care se face evaluarea

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

S.C. CLIO 54 S.R.L.

Decembrie 2010 – ianuarie 2011
Atestat de formare continuă– Evaluarea internă a calității

Discipline principale studiate /  Înțelegerea specificului evaluării periodice din perspectiva evaluării interne
competenţe dobândite  Organizarea dovezilor în scopul măsurării valorii adăugate furnizate de școală
 Utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor specifice evaluării externe a calității
(evaluarea periodică)
 Standardele de referință și indicatorii de performanță – abordare din perspectiva
evaluării interne
 Organizarea dovezilor în vederea demonstrării progresului unității de învățământ
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar

01.12.2010 – 25.01.2011

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire – Mentor

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●Dezvoltarea competențelor didactice ale profesorului debutant
●Realizarea unei comunicări interactive cu profesorul debutant/studentul
●Acordarea de calificative și avizarea caietului de practică al profesorului
debutant/studentului
●Urmărirea utilizării corecte a terminologiei de specialitate
●Alcătuirea portofoliului de evaluare
●Stabilirea obiectivelor și analizarea periodică a evoluției profesorului
debutant/studentului
●Realizarea discuțiilor de grup
●Urmărirea și corelarea limbajului profesorului debutant/studentului
●Coordonarea activității și controlarea modului de comportare a profesorului
debutant/studentului
●Avizarea portofoliului didactic al profesorului debutant/studentului
●Urmărirea modului de întocmire a fișelor de evaluare
●Organizarea unor lecții demonstrative și ore etalon pentru practicanții săi
●Urmărirea modului în care se dezvoltă capacitatea sumativă și formativă a
practicantului
●Analizarea și evaluarea caracteristicilor personalității profesorului
debutant/studentului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

S.C. CLIO 54 S.R.L.

Noiembrie 2010 – februarie 2011
Atestat de formare continuă – Profesorul creator de soft

Discipline principale studiate /  Dinamica societăţii contemporane
competenţe dobândite  Impactul asupra educaţiei
 Paradigmele în faţa provocărilor societăţii cunoaşterii
 Utilizarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale în procesul educaţional
 Proiectarea pedagogică a softului educaţional
 Crearea softului educaţional folosind limbaje de autor
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

SIVECO România S.A.

15 – 20 august 2010
Certificat absolvire LLP Comenius Grundtvig curs „READING THE CITY
STOCKHOLM”

Discipline principale studiate /  dezvoltarea metodelor de „lecturare” a unui oraș
competenţe dobândite  urbanism și cetățenie europeană
 înțelegerea modului în care orașul în sine poate fi folosit ca un ajutor în predare –
învățare
 orașul – temă practică de educație pentru copii și adulți
 creșterea alfabetizării vizuale de înțelegere a unui oraș
 dezvoltarea competențelor care permit observarea, analizarea, interpretarea,
prezentarea aspectelor orașului și utilizarea în propria metodă pedagogică de
predare – metoda Eye
 dezvoltarea competențelor care permit contestarea stereotipurilor
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

21 – 22 iunie 2010
Certificat – De la informație la parteneriat

Discipline principale studiate /  utilizarea procedurilor de acces la informația de interes public
competenţe dobândite  utilizarea procedurilor de participare la elaborarea unor proiecte de acte normative
 influențarea și promovarea eficientă a politicilor publice
 identificarea și utilizarea tehnicilor de advocacy cele mai eficiente pentru
promovarea inițiativelor legislative la diferite etape ale ciclului de politici publice
 implicarea eficientă în efectuarea de analize de politici publice
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Institutul Român de Training

07.11.2009 – 27.02.2010
Atestat de formare continuă – Formarea îndrumătorilor de practică
pedagogică

Discipline principale studiate /  folosirea unor metode diverse și eficiente de comunicare
competenţe dobândite  facilitarea relațiilor de comunicare la nivelul grupului mic
 comunicarea în mod eficient a informațiilor cu caracter psihosociopedagogic
 utilizarea feed – back-ului în comunicare
 manifestarea comportamentului empatic și de tip suportiv
 utilizarea cu profesionalism a principalelor documentelor școlare
 planificarea și ordonarea activității didactice adaptate diferitelor scopuri de instruire
 utilizarea cu profesionalism a mijloacelor didactice în diferite situații educative
 proiectarea cu profesionalism a mijloacelor didactice in diferite situații educative
 propunerea de variante de realizare și/sau îmbunătățire a activităților didactice
 facilitarea procesului de observare și analiză critică a unor activități didactice
 folosirea diferitelor oportunități de feed – back pentru optimizarea propriului
comportament
 măsurarea nivelului individual de performanță
 analizarea și evaluarea unei activități educative pe baza unor standarde minime de
competență profesională
 autoevaluarea propriei activități didactice cu scopul optimizării
 stimularea potențialului/capacităților de învățare ale educabililor
 susținerea/sprijinirea și motivarea studenților practicanți în activitatea de practică
pedagogică
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Universitatea din Pitești
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

08 – 28 februarie 2010
Certificat – Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea
strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar

Discipline principale studiate /  managementul organizației școlare
competenţe dobândite  marketing, decizie și previziune în educație
 managementul conflictului în organizație școlară
 proiectarea, managementul și evaluarea programelor educaționale
 managementul calității în educație
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Academia de Studii Economice București prin Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactica

Perioada Mai 2009 – aprilie 2011
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă – Formarea formatorilor în domeniul calității
educației
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Discipline principale studiate /  Competențe de formare în domeniul managementului și asigurării calității
competenţe dobândite  Competențe de consiliere actorilor interesați (cadre didactice, directori, coordonatori
CEAC, membri CEAC, comunitate locală, inspectorate școlare) privind implementarea
sistemului de management și asigurare a calității la nivelul unității de învățământ
 Competențe privind documentarea și informarea permanentă prin mijloace clasice și
moderne
 Competențe de proiectare, organizare, realizare, implementare, revizuire,
îmbunătățire a activităților de formare și de consiliere
 Competențe de comunicare cu diverse grupuri țintă
 Deschiderea față de tendințele novatoare necesare dezvoltării profesionale
 Conceptul și filosofia calității
 Sisteme de calitate
 Legislația calității
 Rolul și importanța autoevaluării instituționale
 Comisia pentru evaluare și asigurarea calității (CEAC) rolul ei în unitatea de
învățământ
 Evaluarea Raportului anual de evaluare internă (RAEI)
 Consultanța de proces
 Managementul programelor de formare
 Managementul de proiect (proiecte de atragerea finanțării în vederea cumpărării de
consultanță privind implementarea sistemelor de management și asigurare a calității)
Numele şi tipul instituţiei de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 11 – 20 august 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat – Instruire în domeniul abilităților de viață
Discipline principale studiate /  definirea și clasificarea abilităților de viață
competenţe dobândite  teorii referitoare la dezvoltarea de abilități de viață ca modalitate de integrare a
copiilor și tinerilor din medii defavorizate
 modele de bună practică în dezvoltarea de abilități de viață
 modele de lucru în dezvoltarea unui program
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Octombrie 2008 – martie 2009
Atestat de formare continuă – Management și Comunicare

Discipline principale studiate /  psihopedagogia comunicării
competenţe dobândite  managementul clasei de elevi
 consiliere și orientare
 școala ca organizație
 autocunoaștere și dezvoltare personală
 educație antreprenorială
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Universitatea din Pitești – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

aprilie – iulie 2008
Manager de proiect

20.12.2015

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●cunoaşterea modului de alegere şi dezvoltare a unui proiect;
●cunoaşterea modului de estimare al resurselor;
●cunoaşterea modului de obţinere a finanţării;
●gestionarea cu responsabilitate a tuturor resurselor umane şi materiale implicate
în proiect;
●răspunderea pentru încadrarea în proiect şi pentru analizarea în fiecare etapă a
stadiului de realizare, a riscurilor apărute sau potenţiale;
●găsirea soluţiilor pentru micşorarea impactului asupra bunului mers al proiectului;
●cunoaşterea modului de monitorizare al costurilor proiectului;
●răspunderea pentru evaluarea şi raportarea periodică, pentru coordonarea şi
îndrumarea echipei;
●gestionarea proiectului.

Numele şi tipul instituţiei de S.C. CLIO 54 S.R.L.
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

mai – iunie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Inspector resurse umane

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
●organizarea, recrutarea şi selecţia personalului;
●întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat;
●întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
●întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale, asigurărilor de şomaj şi asigurărilor de sănătate;
●oferirea de informaţii privind problemele de personal;
●planificarea activităţii proprii;
●administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

S.C. CLIO 54 S.R.L.

Martie – aprilie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●educație nonformală

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Casa Corpului Didactic Olt, acreditat C.N.F.P.

Februarie – aprilie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Formator

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●cunoaşterea modului de definire a obiectivelor formării;
●proiectarea activităţilor de formare şi construirea situaţiilor de învăţare;
●cunoaşterea modului de organizare al activităţilor de formare sub aspect material;
●pregătirea suportului de curs;
●informarea participanţilor privind activităţile de formare şi cunoaşterea modalităţilor
de motivare dobândite;
●oferirea de feed-back participanţilor la formare;
●cunoaşterea modalităţilor de aprobare a proiectelor şi instrumentelor de evaluare;
●organizarea sesiunilor de evaluare a cursanţilor;
●promovarea învăţării prin dinamica de grup;
●abordarea flexibilă a situaţiilor de formare;
●cunoaşterea şi identificarea nevoilor organizaţionale de formare şi promovarea
programului de formare;
●cunoaşterea prevederilor OUG 129/2000 privind formarea profesională.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
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S.C. CLIO 54 S.R.L.

Semestrul I, an școlar 2007 – 2008
20.12.2015

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de formare continuă – Instruire în societatea cunoașterii

Discipline principale studiate /  predarea prin proiecte
competenţe dobândite  planificarea unității de învățare
 realizarea conexiunilor
 crearea unui exemplu din perspectiva elevilor
 evaluarea proiectelor elevilor
 planificarea pentru succes în învățare
 facilitarea cu ajutorul tehnologiei
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

SIVECO România S.A.

2006 – 2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

AeL – un sistem de predare și management al conținutului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

SIVECO România

Semestrul I, an școlar 2006 – 2007
Atestat de formare continuă – dezvoltarea profesională pe baza activității
proprii desfășurată în școală

Discipline principale studiate /  predarea interactivă centrată pe elev
competenţe dobândite  evaluarea continuă la clasă
 cunoașterea elevilor
 adaptarea curriculum-ului la contextul rural
 utilizarea calculatorului în procesul de predare – învățare
 recuperarea rămânerilor în urmă la lectură
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Ministerul Educației și Cercetării – Unitatea de Management a Proiectelor cu
Finanțare Externă
Octombrie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Educație Rațional Emotivă și Comportamentală

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Asociați de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România

August – septembrie 2006
Adeverință

Discipline principale studiate /  activitate și odihnă
competenţe dobândite  sănătatea reproducerii
 sănătatea minții
 igiena individuală
 trafic de ființe – cauze și soluții
 consum și abuz de substanțe periculoase
 abuzuri asupra copilului
 HIV/SIDA
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Casa Corpului Didactic Olt

Ianuarie 2006
Certificat
20.12.2015

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

 De ce Character First?
 Schimbând Cultura
 Cum să Predăm caracterul
 Corectarea Caracterului prin Laudă
 Corectarea bazată pe Caracter
 Pași pentru implementare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

M.E.C. și Character Training Institute

Perioada

semestrul I 2006 – 2007

Calificarea / diploma obţinută

Iniţiere IT

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●utilizarea unui procesator de texte, a unui tabelator;
●comunicarea prin mijloacele sistemului informaţional.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Centrul Naţional de Formare a personalului din Învăţământul Preuniversitar şi
SIVECO România S.A.
5 – 10 mai 2006

Calificarea / diploma obţinută

Adeverință

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Consiliere și orientare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Casa Corpului Didactic Olt

29 – 30 aprilie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Asigurarea calității în educație prin utilizarea strategiilor de evaluare eficientă în
procesul de predare-învățare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Casa Corpului Didactic Botoșani

anul universitar 2005 – 2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat – Modulul Jean Monet

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●politici europene în domeniul dezvoltării regionale durabile

Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de
formare
Perioada

Universitatea din Pitești – Departamentul de Relații Internaționale și Integrare
Europeană

Decembrie 2005 – aprilie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de formare continuă a personalului didactic – Educația la timpul viitor

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●competenţe metodologice;
●competenţe de comunicare şi relaţionare;
●competenţe de evaluare a elevilor;
●competenţe psihosociale;
●competenţe tehnice şi tehnologice;
●competenţe de management al carierei.

Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/diploma obținută
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Universitatea din Pitești

2005 – 2007
Master în Management educațional și comunicare instituțională
20.12.2015

Discipline principale studiate /
competențe
dobândite

●Introducere în managementul organizațiilor școlare
●Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă
●Management de curriculum
●Politici educaționale
●Managementul schimbării în educație
●Gestionarea resurselor umane în școli
●Sociologia profesiilor
●Relații publice în școli
●Managementul calității
●Elemente de etică profesională

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Facultatea de Comunicare și relații publice „David Oglivy”

Perioada 29 noiembrie – 15 decembrie 2005
Calificarea / diploma obţinută Adeverință
Discipline principale studiate / Managementul proiectelor
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Olt
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

2000 – 2004

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în ştiinţe administrative

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●economie politică
●drept constituţional şi instituţii politice, drept civil, drept penal, drept administrativ,
drept comercial, dreptul familiei şi acte de stare civilă, drept procesual penal, drept
procesual civil, drept financiar şi fiscal, drept internaţional public, drept comunitar,
drept electoral;
●informatică;
●filozofie;
●comunicare administrativă în limba engleză;
●management general, management financiar, management public, managementul
serviciilor publice, managementul resurselor umane;
●contabilitate, buget şi contabilitate bugetară;
●demografie;
●statistică;
●urbanism şi amenajarea teritoriului;
●relaţii publice, comunicare şi protocol;
●strategii şi politici publice.

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Stat din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi
învăţământ / furnizorului de Administrative, secţia Administraţie publică
formare
Perioada

Iunie – iulie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de formare continuă a personalului didactic – Program de
formare/informare a învățătorilor/institutorilor încadrați la clasa I și a II-a în
anul școlar 2003/2004

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●competenţe metodologice privind reproiectarea şi organizarea activităţii didactice
în condiţiile instruirii diferenţiate;
●competenţe de comunicare şi relaţionare în clase neomogene.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Centrul Naţional de Formare a personalului din Învăţământul Preuniversitar

Ianuarie – aprilie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Limba engleză – nivel intermediar
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Casa Corpului Didactic Olt

Aprilie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Adeverință

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

●terapia tulburărilor de limbaj și scriere la copiii din învățământul preșcolar și primar

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Casa Corpului Didactic Olt

Martie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Adeverință

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Educația pentru drepturile omului – Pilon al integrării europene

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Institutul Român pentru Drepturile Omului și Casa Corpului Didactic Olt

01 – 23 februarie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Adeverință

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Evaluarea finală la clasa a IV-a

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Casa Corpului Didactic Olt

2001
Adeverință – Programul de pregătire a cadrelor didactice pe probleme de
didactica disciplinelor școlare

Discipline principale studiate /  Proiectare didactică
competenţe dobândite  CDS
 Formare locală
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Ministerul Educației și Cercetării și Consiliul Național pentru Curriculum

Perioada

Ianuarie – mai 2000

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Operator tehnici de calcul

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

S.C. Mekonia S.R.L.

1983 – 1987
Învățător

Discipline principale studiate /  Disciplinele specifice liceului pedagogic
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Liceul Pedagogic Cîmpulung-Muscel

1975 – 1983
Diplomă de absolvire

Discipline principale studiate /  Teorie muzicală
competenţe dobândite  Instrument muzical – pian
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Școala de Muzică și Arte Plastice Slatina

Aptitudini și competențe
personale
Limba (i) maternă (e)

Română

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale ●capacitate uşoară de adaptare într-un nou mediu profesional;

●rezistenţă îndelungată în condiţii de stres;
●stabilirea permanent a unor noi obiective profesionale şi atingerea acestora prin
perseverenţa şi munca susţinută;
●disponibilitate şi pentru alte activităţi profesionale în afara celei de cadru didactic;
●colaborarea cu colegii, cadre didactice;
●îmbunătăţirea prin lucru în echipă a activităţii educaţionale;
●voluntar al Asociaţiei NAGUAL – coordonator de programe, asociaţie ce are ca
domeniu de activitate recuperarea persoanelor cu dizabilităţi psihice; implicare activă
în proiectele asociației, în campanii publicitare sau de strângere de fonduri ale
acesteia;
●membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, Filiala Olt—din 2005 şi în
prezent

Competenţe şi aptitudini ●bun organizator;
organizatorice ●spirit de echipă;

●respectarea cu stricteţe a tuturor angajamentelor şi contractelor profesionale precum
şi a principiilor pe care acestea le stabilesc;
●inițiator, coordonator, organizator și realizator a nenumărate proiecte educaționale,
concursuri școlare, sesiuni de referate și comunicări științifice;
●obţinerea unor performanţe deosebite la locul de muncă;
● 2005—membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Culturale Millenium;
● 2000- 2006—lider sindical al Şcolii cu cls. I-VIII nr. 3 Slatina.

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare ● absolvent al cursului „Operator tehnici de calcul”—aprilie, 2000.
a calculatorului ●utilizarea calculatorului şi a noilor tehnologii: Word Pad, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Power Point, Internet Explorer, Internet Mail

Competenţe şi aptitudini artistice ●absolvent al Şcolii de Muzică și Arte plastice Slatina, secţia pian;
●membru al corului Camerata în perioada 1987 - 1995
●membru al Corului Millenium în perioada 1998 - 2008;
●membru al corului Catedralei Slatina în perioada 1998 – 2005.

Alte competenţe şi aptitudini ●participant la proiecte de educație incluziva și de dezvoltare a abilităților de viață,

realizare de analize statistice și interpretarea acestora în calitate de voluntar –
coordonator de programe - al Asociației NAGUAL
●participant la proiectele Asociației ANTIDROG, realizarea de studii, analiza datelor
în calitate de voluntar

Permis(e) de conducere Categoria B
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Informaţii suplimentare Persoane de contact, referinţe
-Felicia MAN – Inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Olt; tel.
0766.541.089

Anexe:
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