Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

DOGARU ION-CRISTIAN
8, G4, Strada Aleea Textilistului, 230126, Slatina, Olt
0349805958

0743794107

dogarucristi12@yahoo.com

Nationalitate

română

Data naşterii

20.09.1975

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

Mobil:

Inspector școlar pentru Dezvoltarea Resursei Umane,
Inspectoratul Școlar Județean Olt

Experienţa profesională
Perioada

01.09.2014- prezent

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

Funcţia sau postul ocupat

Inspector școlar pentru Dezvoltarea Resursei Umane

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

1.05.2014 – 31.07.2014

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare

Funcţia sau postul ocupat

Expert educaţie în cadrul proiectului POSDRU ID 141904

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada

-raportează stadiul de implementare a activităților și gradul de atingere a indicatorilor
către beneficiar;
-asigură implementarea în conformitate cu ordinele și instrucțiunile AMPOSDRU;
-întocmește caiete de sarcini și realizează achizițiile care îi revin în proiect.
3.01.2011 – 3.01.2014

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie și formare

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator judeţean al proiectului POSDRU ID 643210
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Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada

-coordonarea și managementul echipei proprii;
-raportează stadiul de implementare a activităților și gradul de atingere a indicatorilor către
beneficiar;
-asigură implementarea în conformitate cu ordinele și instrucțiunile AMPOSDRU;
-întocmește caiete de sarcini și realizează achizițiile care îi revin în proiect.

1.11.2012 – 31.08.2014

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educație și formare

Funcţia sau postul ocupat

Profesor metodist al I.Ş.J. Olt, specialitatea geografie

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Efectuarea inspecţiilor curente şi speciale, coordonarea şi consilierea profesorilor de
geografie din judeţul Olt.

Perioada

1.09.2006 - prezent

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Gimnazială nr. 1, Slatina

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ, educatie și formare

Funcţia sau postul ocupat

Profesor titular de geografie/ istorie

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele
urmărite de prevederile programei şi cu timpul de învăţare;
- Stabilirea strategiilor didactice optime;
- Elaborarea documentelor de proiectare;
- Proiectarea activităţii extracurriculare.

Perioada

1.09.1999 – 31.08.2014

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Gimnazială Piatra, Piatra - Olt

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ, educatie și formare.

Funcţia sau postul ocupat

Profesor titular de geografie

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele
urmărite de prevederile programei şi cu timpul de învăţare;
- Stabilirea strategiilor didactice optime;
- Elaborarea documentelor de proiectare;
- Proiectarea activităţii extracurriculare.

Educaţie şi formare
Perioada

29.09.2014 – 30.09.2014

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Ministerul Educaţiei Naţionale
Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Exigenţe şi competenţe profesionale
Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare;
Dezvoltarea competenţelor manageriale în domeniul resursei umane.

Tipul calificării/diploma obţinută

Adeverinţă
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Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Formare / perfecţionare

Perioada

Octombrie 2011 – Martie 2012

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Program de formare continuă/ Instruire diferenţiată

Tipul calificării/diploma obţinută

Formare continuă D.P.P.D. /Atestat

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Cursuri de formare acreditate CNFP

Perioada

Decembrie 2011 – Martie 2012

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Program de formare continuă/ Abilitate currculară

Tipul calificării/diploma obţinută

Formare continuă D.P.P.D. /Atestat

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Cursuri de formare acreditate CNFP

Perioada

1.10.2010 – 30.06.2012

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Profesor geografie / istorie

Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă Conversie profesională

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii universitare/ formare iniţială

Perioada

7.02.2011 – 7.06.2011

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Direcţia Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

Tipul calificării/diploma obţinută

Formare continuă/certificat absolvire

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Cursuri de formare acreditate CNFP

Perioada

2007 - 2009
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Geografie

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Geografie / Gradul didactic I

Tipul calificării/diploma obţinută

Formare continuă/ Certificat grad didactic

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Perfecţionare

Perioada

Ianuarie 2007

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Casa Corpului Didactic Olt

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Consiliere şi orientare

Tipul calificării/diploma obţinută

Formare continuă / Adeverinţă

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Cursuri de formare autorizate

Perioada

7.11.2005 – 11.11.2005

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Şcoala cu clasele I – VIII Piatra, Piatra - Olt

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Pregătire în vederea utilizării AeL
Pregătire în vederea elaborării materialelor educaţionale pentru AeL

Tipul calificării/diploma obţinută

Formare continuă / Adeverinţă

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Cursuri de formare acreditate CNFP

Perioada

5.09.2005 – 9.09.2005

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Casa Corpului Didactic Olt

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Curs de iniţiere şi cunoaştere a calculatorului

Tipul calificării/diploma obţinută

Formare continuă / Adeverinţă

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Cursuri de formare acreditate

Perioada

1.09.2003 – 31.08.2005

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Geografie

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
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Tipul calificării/diploma obţinută

Formare continuă/ Certificat grad didactic

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Perfecţionare

Perioada

1.09.1999 – 31.08.2001

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Geografie

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Geografie / Definitivare în învăţământ

Tipul calificării/diploma obţinută
Formare continuă/ Certificat de acordare a definitivării
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Perfecţionare

Perioada

1.10.1999 – 30.06.2000

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Geografie

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Gospodărirea şi valorificarea durabilă a resurselor de apă

Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă de Studii Aprofundate

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii postuniversitare

Perioada

1.10.1995 – 30.06.1999

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Geografie

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Geografie didactică

Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă de Licenţă

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii universitare

Perioada

15.09.1990 – 31.08.1994

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Liceul Teoretic „Ion Minulescu”, Slatina

Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Matematică - Fizică

Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă de Bacalaureat

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii liceale

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
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Limba(i) străină(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Limba franceză

B1

B2

B1

B1

B2

Limba engleză

A1

A1

A1

A1

A1

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competente şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Participare la conferinte si simpozioane;
Aptitudini de comunicare si cooperare, de coordonare a grupurilor, spirit de lucru in
echipa, toleranta, empatie, asertivitate.
- organizator olimpiade și concursuri școlare, cercuri pedagogice;
- Leadership;
- Spirit organizatoric;
- Gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare în cadrul proiectelor;
- Implicare în acţiuni de voluntariat;
- Evaluator în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Olt;
- Evaluator la examenul de Bacalaureat;
- Evaluator la Olimpiada Judeţeană de Geografie;
- Abilităţi de mediere şi soluţionare a conflictelor în şcoală.

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

-

operare pe calculator Windows 8
utilizare Microsoft Word, PowerPoint, Excel
cunoștințe Internet (motoare de cautare, e-mail, Yahoo Messenger)

Alte competenţe şi aptitudini - Spirit de observaţie;
- Meticulozitate;
- Perseverenţă;
- Dorinţă de autodepăşire;
- Asumarea de responsabilităţi
Permis de conducere

Categoria B

Anexe
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