Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
CÎRSTEA DALIA
Adresă Str. Libertăţii nr. 6, Bloc FA14, SLATINA- OLT (România)

Nume / Prenume

Telefon(oane)
E-mail

Mobil:
daliaicirstea@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

12 iulie 1967

Sex

Locul de muncă vizat /

0728320255

Feminin

Învăţământ

Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2014-prezent
Profesor titular
Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina și Școala Gimnazială Pleșoiu
Folosirea de metode şi procedee care să contribuie la atingerea obiectivelor
stabilite de programa şcolară;

2009–2014
Profesor- titular (detaşat)
Colegiul Tehnic Metalurgic, (Slatina) , Colegiul Tehnic ,, Ion Mincu”(Slatina),
Școala ,,Ștefan Protopopescu” (Slatina), Școala Nr.1 Slatina, (România)
Membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional din 2013

2008 - 2009
Profesor titular
Liceul Agricol Scorniceşti (România)
Activităţi predare – învăţare disciplina geografie
Participare la olimpiadele și concursuri școlare, activități extrașcolare.
1992 - 2008
Profesor suplinitor
Scolile cu clasele I-VIII Milcov, Osica de Jos, Găneasa, Şcoala nr. 1 Slatina Olt
(România)
Activităţi predare – învăţare disciplina geografie
Participare la olimpiadele și concursuri școlare.

Educaţie şi formare

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2009–2011
Certificat de acordare a gradului didatic I
Universitatea Bucureşti (România)
Facultatea de Geografie

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

2008
Certificat de acordare a Gradului II
Universitatea Bucureşti, (România)
Facultatea de Geografie

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

2003 - 2006
Diplomă de Absolvire
Universitatea din Piteşti (România)
Facultatea de Științe ale Educației

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

2004
Certificat de Definitivare în învățământ
Universitatea Bucureşti, (România)
Facultatea de Geografie

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

2002 - 2003
Cursuri postuniversitare – Conversie Profesională
Universitatea Bucureşti, (România)
Facultatea de Geografie

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

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

2001–2002
Certificat de absolvire
Universitatea ,,Lucian Blaga Sibiu (România)
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

1994–2000
Diplomă de licență
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj- Napoca (România)
Facultatea de Geografia - Turismului

Alte forme de perfecţionare

Certificat de absolvire -Formator
Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Râmnicu Vâlcea, (România)
Certificat de absolvire - Mentor
Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Râmnicu Vâlcea, (România)
Certificat de absolvire – Specialist în domeniul calităţii
Asociaţia Dominou acreditat C.N.F.P.A , Craiova, Dolj
Adeverinţă formare - Competenţe cheie TIC în curriulumul şcolar
Casa Corpului Didactic, Slatina, Olt (România)
Atestat de formare continuă - INSTRUIRE DIFERENȚIATĂ
Universitatea Valahia din Târgoviște (România)
Atestat de formare continuă - ABILITATE CURRICULARĂ
Universitatea Valahia din Târgoviște (România)
Adeverinţă de formare - E-manager şcoala plus!
Casa Corpului Didactic, Slatina, Olt (România)
Certificat Curs de formare animatori
Asociația Grupurilor de Tineret
Certificat Curs de formare Participarea Tinerilor
Ministerul Tineretului și Sportului și fundația tineRețea
Sesiune de formare Educativa – oportunitati de studii in strainatate pentru
elevi in cadrul proiectului Edmundo- a world of education

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Limba română
Limba(i) străină(e) Limba engleză
cunoscută(e)
Înţelegere
Autoevaluare
Ascultare
Nivel european (*)
Limba engleza

B2

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
B2
B2
C2
independent
experimentat
independent
independent
experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
Am o fire sociabilă, sinceră, comunicativă, chiar sunt foarte prietenoasă, cu
sociale foarte bune aptitudini de mediere şi dovedesc şi un spirit de ajutorare a celor
cu care vin în contact.
Competenţe şi aptitudini
Bun manager, coordonator, spirit întreprinzător, bun organizator de
organizatorice activităţi în diferite domenii. Organizată, meticuloasă, atentă la toate detaliile
Competenţe şi aptitudini
tehnice

Am cunoştinţe bune de birotică, PC .

Competenţe şi aptitudini de
Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel,
utilizare a calculatorului PowerPoint, Adobe Photo-Shop) şi cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de
grafică pe calculator, Internet Explorer, Internet Mail.
Competenţe şi aptitudini Pasionată de lectură şi documentaţie ştiinţifică, comunicare, artă de calitate,
artistice noutăţi ştiinţifice.
Alte competenţe şi aptitudini Organizată, meticuloasă, pasionată de tot ce este nou.
Permis(e) de conducere Categorie B
Educaţie - Președinte al Comisiei de Organizare și Administrare a EN – 2014
- Membru în comisia de organizare a examenului național de definitivare
învățământ
- Preşedinte al Comisiei de asigurarea calităţii în învăţământ
- Lider de sindicat
- Membru în Consiliul Judeţean al Sindicatului ,, Spiru Haret Olt
- Profesor metodist al Departamentului de dezvoltare profesională la I.S.J.OLT
- Profesor metodist al catedrei de geografie la I.S.J.OLT
- Profesor metodist al departamentului de perfectionare la I.S.J.OLT
- Membru în Consiliul Consultativ al I.S.J. OLT
- Membru în Consiliu de administrație la nivel de școală
- Membru în Comisia pentru activități extracurriculare
- Membru în comisia de verificare a înscrierii notelor în baza de date a
aplicației CL
- Evaluator la Testarea Finală Standardizată, Bacalaureat, Olimpiade și
Concursuri școlare
- Propunător de subiecte la examene de diferențe și alte concursuri
- Responsabil CEAC
- Membru CEAC; Responsabil CEAC
- Consilier educativ

Proiecte

Publicaţii



Activități din parteneriate în calitate de coordonator – ,,Pro Voluntariat
,,S.O.S. Terra” – în colaborare cu DJST Olt,
,,România e frumoasă”,
,, Să păstrăm România Verde”
,,Cultură și tradiție în spațiul românesc”
 Activități din parteneriate în calitate de membru – ,,Creativitate și
Inventică”, ,, Lasă natura să-ți fie prieten” ,, Rezervația biosferei Delta
Dunării” ,,Let s do it Danube”
 Excursii școlare (Nordul Olteniei,Sibiu, Or;ova, Râșnov etc )
 Serbări școlare, Balul Bobocilor
 Festivități organizate pentru diferite evenimente ( 1 Decembrie,
Crăciun, 8 Martie, 9 Mai, Ziua Mediului – 5 iunie, ,,Ziua europeană de
luptă împotriva traficului de persoane”, ,,Despre boli cu transmitere
sexuală” ,, Împreună împotriva violenței în școli)
 Contribuție la desfășurarea Concursului Național de Chimie ,,Petru
Poni”
 Participare la Simpozionul Internațional ,,Dezvoltare multiculturală
într-un spațiu European”,
Simpozionul Național cu tema ,,Calitatea Învățământului preuniversitar –
între așteptări și proiecte”,
Simpozionul Județean ,,Să dăm o șansă planetei” ,
Simpozion interjudețean ,,Unitate prin diversitate”
-

Colaborator al revistei Terra Magazin, am participat activ la proiectele
nationale inițiate
-

Revista Redimo
(Colaborator )

Terra Magazin – Carpații Românești – 3D
,,Mai repede, mai sus, mai puternic
,,Vânătorul de imagini – Fotografia Lunii
Școli pentru un viitor mai verde

- ,,Ecologia de la știință la conștiință”
- ,,Triunghiul de Aur – părinte-copil-profesor”
(Studiu de caz)
- ,,Mediul Înconjurător”
- ,,Urbanizarea și problemele pe care le implică”
- ,,26 Ziua Națională a Austriei”

Revista ,,Pro Educația” - ,, Mediul Înconjurător”
Revista ,,Despre vrute și nevrute “
( Colaborator)
- ,,Educația ecologică și școala”
- ,,Un frumos itinerar de vacanță”
Ghiduri metodologice/ - Geografia în programul ,,A doua șansă” (vol. I și II)
Auxiliare didactice
- ,,Geografia în învățământul primar”
- ,,Geografia în învățământul gimnazial”
- ,,Geografia în învățământul liceal”
Cărți publicate : – ,, Metodele activității instructive-educative în geografie”
- ,,Slatina – studiu geografic asupra problemelor actuale de
populație”
- ,, Comuna Curtișoara –Jud. Olt” - studiu geographic
- ,,Slatina – Monografie”
- Colaborator al revistei Terra Magazin, am participat activ la proiectele nationale inițiate

Competenţe de comunicare - bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei profesionale
- excelente abilităţi de interacţiune cu copiii, dobândite prin activitatea de profesor cu
vechime de 22 ani
- comunicativ, competitiv, motivaţie intrinsecă, climat psihosocial deschis, abilităţi
de comunicare publică, dinamism, gândire flexibilă, atitudine proactivă, putere de
concentrare, toleranţă, sociabilitate.

