Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)

CORCOVEANU MARIA
5 A 3, Cuza-Vodă, 230060, Slatina, Olt

Telefon(-oane)

0349401421

Fax(uri)

0349401421

E-mail(uri)

Mobil:

0786422068 / 0740053804

marinelaslatina@yahoo.com

Nationalitate

română

Data naşterii

17.03.1964

Locul de muncă / Domeniul Inspector școlar pentru fizică,
ocupaţional Inspectoratul Școlar Județean Olt

Experienţa profesională
Perioada

01.09.2014 - prezent

Funcţia sau postul Inspector școlar pentru fizică
ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean OLT str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B, Slatina,

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ, educatie și formare- Monitorizare, îndrumare și control

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

-Activităţi de îndrumare şi control în cadrul inspecţiilor şcolare derulate de ISJ Olt;
-Monitorizarea activităţilor unităţilor şcolare din zona arondată;
- Întocmire rapoarte şi documente de lucru.

Perioada Ianuarie-martie 2017
Funcţia sau postulFormator în cadrul proiectului ,,Consolidarea și extinderea abordării de predare a fizicii
ocupatbazate pe IBL”, cursul ,,Învățarea științelor – abordări metodologice moderne”
Numele şi adresa angajatorului Centrul de evaluare și analize educaționale
Tipul activităţii sau sectorul de Formare continuă a profesorilor de fizică
activitate
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- implicare în procesul de selecție a cursanților din județ;
- formator sesiunile de formare faţă în faţă, asistare a cursanţilor;
- participare în comisia de evaluare a cursanţilor;
- colaborare cu echipa de proiect și reprezentanți CCD pentru o bună administrare
conceptuală şi organizatorică a cursului.

Perioada 11.02.2015-10.12.2015
Funcţia sau postul Manager de proiect ID 150401
ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean OLT str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B, Slatina

Tipul activităţii sau sectorul de educație și formare
activitate
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Principalele activităţi şi -coordonarea și managementul echipei proprii;
responsabilităţi -raportarea stadiului de implementare a activităților și gradul de atingere a indicatorilor către
beneficiar;
-asigurarea implementării în conformitate cu ordinele și instrucțiunile AMPOSDRU;
-întocmirea caietelor de sarcini și realizarea achizițiilor care îi revin în proiect.
Perioada

05.11.2014- 07.10.2015

Funcţia sau postul Expert responsabil cu grupul țintă în proiectul„Șanse egale la educație, prin prevenirea și
ocupat corectarea părărsirii timpurii a școlii” ID 141904
Numele şi adresa angajatoruluiInspectoratul Școlar Județean OLT , str. Ec. Teodoroiu nr.8B, Slatina
Tipul activităţii sau sectorul de Educație și formare
activitate
Principalele activităţi şi -Analizează categoriile de grupuri ţintă participante la Program, pentru persoanele din
responsabilităţi categoria” A doua şansă” și pentru elevii din categoria prevenirea părăsirii timpurii a școlii ;
-Asigură identificarea şi implementarea modalităţilor de motivare a grupului ţintă să
participe la activităţile proiectului;
-Pregăteşte documentaţia necesară pentru înregistrarea grupului ţintă al Partenerului;
-Aplică strategii de conştientizare a importanţei educaţiei şi a necesităţii finalizării studiilor;
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Septembrie 2012- mai 2013
Expert în cadrul proiectului strategic POSDRU „E-Manager scoala plus” - ID 62699

Numele şi adresa angajatorului

CCD Olt, str. Ionașcu nr.38, Slatina

Tipul activităţii sau sectorul de educatie și formare
activitate
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Formator –modulul Managementul Calității
-Derularea programului de formare continuă de tip blended learning și certificarea
categoriilor de personal didactic
- Evaluarea participanților și acordarea certificatelor de absolvire
- Formator modulul Management Operațional pentru realizarea activităților de formare
derulate de membrii CA din unitățile de îinvățământ, alții decât cadrele didactice
iulie –decembrie 2010 și martie-septembrie 2011
Expert -Dezvoltator itemi de evaluare și Formator de specialişti în evaluare
în cadrul proiectului Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în
învăţământul preuniversitar” (INSAM), ID 3074

Numele şi adresa angajatorului

MECTS

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

educatie și formare

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
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Dezvoltator de itemi de evaluare:
participarea la cursul de formare privind elaborarea de itemi/teste de evaluare
- dezvoltare/elaborare de itemi/teste de evaluare
Formator de specialişti în evaluare:
-organizarea şi desfăşurarea de stagii de formare pentru profesorii de liceu
- participarea la evaluarea finală a cursanţilor
- completarea documentelor necesare evaluării finale a cursanţilor
- elaborarea raportului asupra activităţii desfăşurate
Septembrie 2010-septembrie 2014
Evaluator extern, expert în evaluare și acreditare ARACIP
ARACIP, str. Spiru Haret nr.8-12 sector1, Bucuresti
Prof. Corcoveanu Maria

Tipul activităţii sau sectorul de Evaluare instituțională – învățământ, educatie și formare
activitate
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Evaluare externă în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice
01 septembrie 2010- 31 august 2014
Profesor titular - fizică

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Economic ”Petre S. Aurelian”
Slatina, str.Primăverii,nr.12, Slatina

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ, educatie și formare

Principalele activităţi şi -responsabil al catedrei de fizică
responsabilităţi -profesor – diriginte ,
- profesor metodist- fizică
-membru CEAC
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2006 - 2010
Director adjunct
Grupul Şcolar Industrial de Construcţii-Montaj
( schimbare denumire de la 01.09.2008 în Colegiul Tehnic Ion Mincu )
Slatina , str. Drăgăneşti nr. 25
Învăţământ, management educaţional

Principalele activităţi şi - membru C.A.
responsabilităţi -Coordonator-comisia de curriculum
-responsabil- Comisia de securitate si sănătate în muncă
-membru în Comisia de resurse umane
-coordonator CEAC 2009-2010
-Metodist evaluator – fizică
-responsabil cu perfectionarea/formarea continuă a cadrelor didactice
-Responsabil cu pregatirea profesională în echipa proiectului Leonardo(2006/2007)
-formator local
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2000-2006
Profesor titular - fizică

Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar Industrial de Construcţii-Montaj
Slatina , str. Drăgăneşti nr. 25
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ, educaţie
activitate
Principalele activităţi şi -membru în Comisia de Curriculum si Comisia de prevenire a abandonului şcolar
responsabilităţi -responsabil cu perfectionarea cadrelor didactice
-membru în Comisia de întocmire a orarului
-lider al organizaţiei de sindicat din unitate - SIP Olt
-responsabil al catedrei de fizică
-profesor – diriginte ,
- profesor metodist- fizică
Perioada 1986 - 2000
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular - fizică
Numele şi adresa angajatorului

Grupul Şcolar Industrial de Construcţii-Montaj
Slatina , str. Drăgăneşti nr. 25

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ, educaţie
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Principalele activităţi şi -activități didactice cu caracter instructiv educativ.
responsabilităţi - membru în Comisia de întocmire a orarului
- profesor – diriginte

Educaţie şi formare
Perioada 2015-2016
Calificarea / diploma obţinută Adeverințe
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Valahia” din Târgoviște
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Utilizarea multimedia, instrumentație virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și
științe

Nivelul Formare continuă -curs acreditat prin OMECS nr. 4859/2014
în clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada Nov 2014 – ian 2015
Calificarea / diploma obţinută

Atestat -metode eficiente de învățare a fizicii

Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de fizică , București
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Formarea și dezvoltarea gândirii critice la fizică
Eficientizarea demersului didactic

Nivelul Formare continuă – curs acreditat prin OMECS nr. 3365/2014
în clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada 2011-2013
Calificarea / diploma obţinută

Master- Științele vieții și ecologie

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Politehnica București
învăţământ / furnizorului de Facultatea de chimie aplicata și știința materialelor
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Chimie (Concepte si strategii în chimia moderna, Chimie bioanorganica, Materiale hibride,
Biopolimeri, Biochimie, Chimie supramoleculara, Membranologie, Bioanaliza chimica,
Chimie fizica aplicata pentru stiintele vietii, Fenomene electrochimice in stiintele
naturii),Biofizica , Microbiologie aplicata, Chimie farmaceutica, Ecologie, Biosecuritate,
Surse de energie curata, Catalizatori si procese catalitice pentru prevenirea poluarii, Chimie
verde, Ecotoxicologie, Compusi functionali in controlul poluarii, Automate celulare in chimie
si ecologie, Politici de mediu,Informatica pentru stiintele vietii

Nivelul în
clasificarea naţionala sau ISCED 6
internaţionala
Perioada Martie- aprilie 2013
Calificarea / diploma obţinută Adeverinta
Numele şi tipul instituţiei de ARACIP
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate Curs -Sprijin pentru evaluarea interna ID 55668
/ competenţe dobândite

Pagina 4/ - Curriculum vitae
21.08.2017

Prof. Corcoveanu Maria

Nivelul in
clasificarea naţionala sau
internaţionala

Cursuri de formare acreditate CNFP

Perioada 19- 27 iulie 2012
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Atestat formare continuă
MEN

Discipline principale studiate /
Dezvoltarea resurselor umane pentru management eficient al bazelor de date
competenţe dobândite calitative ale rezultatelor ex si eval nat în învățământul preuniversitar –
DRU-MEBD-EN - 25 credite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Cursuri de formare acreditate CNFP
august 2011

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

MECTS și FDSC

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

curs ”Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor” în cadrul proiectului strategic ”Metode
inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităților de viață ale
elevilor”, ID 4713

Nivelul in clasificarea naţionala
sau internaţionala Cursuri de formare acreditate CNFP
Perioada

Iulie 2010

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

MECTS / SC SOFTWIN SRL

Discipline principale studiate / formarea de specialiști în evaluare INSAM
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala
sau internaţionala
Perioada

Cursuri de formare acreditate CNFP
Iulie 2010

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

MECTS / SC SOFTWIN SRL

Discipline principale studiate / formarea dezvoltatorilor de itemi de evaluare INSAM
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau Cursuri de formare acreditate CNFP
internaţionala
Perioada

2008-2011

Calificarea / diploma obţinută Licență
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
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Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova
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Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Contabilitate și informatică de gestiune

Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

ISCED 5, formare inițială

Perioada

2008 – 2010

Calificarea / diploma obţinută

- atestat evaluator extern ARACIP
- atestat formator – consilier ARACIP
Competente în domeniul evaluării instituţionale şi consilierii în vederea asigurării calităţii
Discipline principale studiate / în unităţile de învăţământ preuniversitar, competențe de elaborare itemi , creare teste,
competenţe dobândite utilizare platforma INSAM
Numele şi tipul instituţiei de MECTS si ARACIP
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
Specializare
internaţionala
Cursuri de formare acreditate CNFP
Perioada Mai 2009
Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Certificat de absolvire curs FORMATOR
Proiectarea și organizarea programelor de formare, evaluarea revizuirea și asigurarea
calității programelor și stagiilor de formare
Dezvoltarea competențelor didactice ale studentului/profesorului
SC BREMAC SRL
Specializare/perfecționare
Cursuri de formare autorizate CNFPA
2006 - 2008

Calificarea / diploma obţinută - perfectionare EDUCONT - modulul I - 2007/2008 si modulul II 2008/2009
- curs Intel Teach -Instruirea in societatea cunoasterii – 2008
- curs Utilizare AeL – 2007
Discipline principale studiate / Promovarea învăţării centrate pe elev prin integrarea tehnologiei şi prin abordări bazate
competenţe dobândite pe proiecte
Numele şi tipul instituţiei de CCD –Olt
învăţământ / furnizorului de DPPD – Univ. VALAHIA, Targoviste
formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Cursuri de formare/perfectionare
2005 - 2007

Calificarea / diploma obţinută

Master

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Management educaţional şi comunicare instituţională

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

SNSPA
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice David Ogilvy, Bucureşti
Studii postuniversitare, ISCED 6
2006
Formarea extinsa a formatorilor de formatori educaţionali – Formator 2006

Discipline principale studiate / Formarea ca formatori a responsabililor cu formarea continuă din şcoli
competenţe dobândite
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi
CCD -Cluj
Curs de formare
1998 -2005
adeverinte

Discipline principale studiate / - Curs MANAGEMENT DE PROIECT - iunie 2005
competenţe dobândite
1. Cultura organizaţională
2. Management de proiect şi dezvoltare instituţională
- Curs AeL ( Asistent Educaţional pentru Liceu) - mai 2003
- Curs de formare profesională *Reforma în educaţie* - 1999
- Curs de iniţiere în utilizarea calculatorului - iunie 1998
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

CCD - Olt

Cursuri de formare

Perioada 1986-1998
Calificarea / diploma obţinută Certificate grade didactice
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de fizică, Universitatea Bucuresti (grd.II)
învăţământ / furnizorului de Facultatea de fizică, Universitatea din Craiova (def și grd.I)
formare
Discipline principale studiate / competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

1998 gradul didactic I, 1994 gradul didactic II, 1990 definitivarea în învăţământ,
Perfecţionare

Perioada 1982 - 1986
Calificarea / diploma obţinută Fizică / diploma de licenţă
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Bucureşti, Facultatea de fizică
învăţământ / furnizorului de
formare
Disciplines principale studiate / Profesor fizică
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau Studii universitare/ formare iniţială, ISCED 5
internaţionala
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

- limba română

Limba(i) străină(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Limba franceză

A2

B1

A1

A1

A2

Limba engleză

A1

A1

A1

A1

A1

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
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Competente şi abilităţi sociale -

Participare la conferinte si simpozioane
Aptitudini de comunicare si cooperare, de coordonare a grupurilor, spirit de lucru in
echipă, toleranță, empatie, asertivitate

Competenţe şi aptitudini -organizarea concursului interjudețean de fizică ”Liviu Tătar” ediția 2016 ,
organizatorice - Responsabil cu pregătirea profesională în echipa proiectului Leonardo- 2006/2007
- organizator al simpozionului national :”De la izvoare la vărsare – tradiţie, actualitate şi
inovaţie pe malurile Oltului” 2008
- organizator olimpiade și concursuri școlare județene, cercuri pedagogice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

-

operare pe calculator Windows 10
utilizare Microsoft Word, PowerPoint, Excel
cunoștințe Internet (motoare de cautare, e-mail)

Alte competenţe şi aptitudini -co-autor carte ”despre CEAC...punctual” 2016
- autor carte Relaţiile publice şi imaginea şcolii, editura Didactic Pres, Slatina, 2010
- autor al lucrării metodico-ştiinţifice Teoria culorilor-aplicaţii ale teoriei culorilor în
arhitectură- depusă la CDI al CCD - Olt
-co-autor la suportul metodologic *Aplicarea noului Curriculum la disciplina chimie* 2005,
depus la CCD- Olt, elaborare programe CDS teme tratate interdisciplinar fizică-chimie
-articole de specialitate și management educațional publicate în reviste de specialitate
Permis(e) de conducere
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