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Mobil:
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Feminin

Inspector școlar pentru Învățământul Profesional și Tehnic
Învățământ

Experienţa profesională
da

Perioada
Domeniul/sectorul de activitate
Ocupaţia sau poziţia deţinute
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

26.07.2012 – prezent
Învăţământ
Inspector şcolar pentru învățământ profesional și tehnic în cadrul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Olt
a) controlează şi verifică aplicarea legislaţiei şi a actelor normative în vigoare privind
curriculumul şcolar;
b) proiectează, organizează, desfăşoară şi valorifică inspecţia şcolară la nivelul unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
c) verifică şi evaluează toate activităţile şi serviciile de învăţământ preuniversitar organizate
în parteneriat cu operatori economici, fundaţii, asociaţii, organizaţii neguvernamentale, culte şi
alte persoane juridice sau fizice, în afara unităţilor de învăţământ, cu respectarea legalităţii;
d) monitorizează şcolarizarea elevilor şi participarea acestora la cursuri pe durata
învăţământului obligatoriu;
e) asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, concursurilor de admitere şi a
examenelor de certificare a competenţelor profesionale din unităţile de învăţământ, precum şi
a concursurilor şcolare pe obiecte de studiu şi meserii, cultural-artistice şi sportive de la nivelul
judeţului, în condiţiile legii şi în conformitate cu regulamentele, normele şi metodologiile
elaborate în acest sens de Ministerul Educaţiei Naționale;
f) controlează activitatea personalului didactic privind utilizarea resurselor materiale din
unităţile de învăţământ: laboratoare, cabinete, ateliere, biblioteci, săli de demonstraţie, ferme
şcolare etc.;
g) elaborează îndrumări şi recomandări metodice pe care le difuzează, cu aprobarea
conducerii inspectoratului şcolar, în unităţile de învăţământ;
h) îndrumă şi controlează activitatea cadrelor didactice din domeniul de specialitate şi
desfăşoară activităţi de inspecţie şcolară, întocmind documente specifice;
1.09. 2010 – 25.07.2012
Profesor titular, grad didactic I,
Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv educativ de predare – învăţare – evaluare
Metodist evaluator al I.S.J. Olt,
Responsabil Cerc pedagogic zona Slatina
Membru C.E.A.C.
Responsabil Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
Colegiul Tehnic „Metalurgic” Slatina
Predare – învăţare – evaluare
01.09 2009 – 31.08.2010
Profesor titular, grad didactic I

Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv educativ de predare – învăţare – evaluare
Metodist evaluator al I.S.J. Olt
Responsabil Cerc pedagogic zona Slatina
Responsabil catedră „Mecano – Electro – Servicii”,
Membru al mai multor comisii la nivel de şcoală
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Slatina
Predare – învăţare – evaluare
01.01.1991 – 31.08.2009
Profesor titular, grad didactic I
Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv educativ de predare – învăţare – evaluare
Responsabil Aria curriculară ”Tehnologii”.
Metodist evaluator al I.S.J. Olt.
Membru în Consiliul de Administraţie al Liceului Piatra-Olt, jud. Olt
Membru CEAC al Liceului Piatra Olt
Director interimar al Liceului Piatra-Olt perioada 15 iunie-15 sept 2005
Autor variante de subiecte pentru Olimpiada Interdisciplinară Tehnică, faza judeţeană şi
naţională
Membru evaluator la Olimpiada Interdisciplinară Tehnică, faza judeţeană şi naţională
Autor variante de subiecte pentru examenul de bacalaureat disciplinele ”Organe de maşini” şi
„Solicitări şi măsurări tehnice”- 2006
Autor variante de subiecte pentru examenul de bacalaureat Mecanic 1 şi 2 - 2007
Delegat al ISJ Olt, membru al Comisiei Naţionale la faza naţională a Olimpiadei
Interdisciplinare Tehnice în anii 2007 şi 2008
18–20 mai 2006, membru organizator – faza interjudeţeană a Concursului Interjudeţean
„Theodor Niţulescu” intitulat „Dincolo de plan e spaţiul” – mai multe ediţii, organizat la
Colegiul Tehnic „Alexe Marin” şi la Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina.
Membru în colectivul de realizare şi redactare PLAI şi PRAI,
Secretar al Comisiei Judeţene de Evaluare pt. examenele de absolvirea Î.P.T. mai mulţi ani
şcolari
Membru al colectivelor de redacţie al revistelor de specialitate la nivel judeţean
Liceul Piatra – Olt, fost Grup Şcolar CFR Piatra - Olt
Predare – învăţare – evaluare
01.04.1990 – 31.12.1990
Inginer mecanic
IEIAMC Drăgăşani, Jud. Vîlcea

20 .10.1986 – 31.03.1990
Inginer mecanic
Întreprinderea „Jiul” Balş, Jud. Olt

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţele
profesionale dobândite

2004 – 2006
Reconversie INFORMATICĂ
Universitatea din Craiova / Facultatea de Matematică

2005 – 2007
Masterat în „Management educaţional şi comunicare instituţională”
Introducere în managementul organizaţiilor şcolare; Managementul şi asigurarea calităţii;
Managementul proiectelor cu finanţare externă; Politici educaţionale; Managementul resurselor
umane în şcoli; Management de curriculum; Sociologia profesiilor; Relaţii publice în şcoli;
Managementul schimbării în educaţie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţele profesionale dobândite

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Alte forme de perfecţionare

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice București
2009
Atestat de formare TIC AeL
Inițiere IT / Utilizare AeL

1999
Gradul didactic I / Certificat
Mecanică Fină
Universitatea Politehnica Bucureşti
Facultatea de Mecanică

1980 – 1986
Inginer Mecanic / Diplomă
Mecanică Fină
Universitatea Politehnica Bucureşti
Facultatea de Mecanică
Iulie 2010 - Certificat de absolvire – Mentor
Iunie 2010 - Certificat de absolvire – Evaluator de competenţe
Octombrie 2009 - Certificat de absolvire – Specialist în domeniul sănătăţii şi securităţii în
muncă
Iulie 2009 – Certificat de absolvire – Formator
1999 – Curs perfecţionare cu tema: “ Reforma în educaţie” prin CCD Olt.
2002 – Curs perfecţionare cu tema: “Modernizarea strategiilor de aplicare a curriculumului
şcolar” prin CCD Olt
2004 – Stagiu de formare continuă cu tema “Învăţarea centrată pe elev” ” prin CCD Olt
2004 – Stagiul de formare continuă „Simularea testării finale la clasa a VIII-a şi a
bacalaureatului la clasa a XII-a” prin CCD Olt
2004 – Program Naţional MECT pentru calculatoare AEL.
2006 – Cursuri de reconversie profesională “Informatică” prin Universitatea din Craiova,
Facultatea Matematică – Informatică
2006 – Certificat de competenţă lingvistică în conformitate cu Cadrul european comun de
referinţă – Universitatea din Craiova, Facultatea de litere
2008 – Stagiu de abilitare „Monitor de calitate”
2008 şi 2009 – Perfecţionare prin Univ. Târgovişte, modulul I şi modulul II al programului de
formare continuă „Educont”

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

-

munca în echipă;
răbdarea;
stăpânirea de sine;
ritmicitatea;
lucrez foarte bine în situaţii limită şi sub presiunea timpului.

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Franceză
A2

Utilizator
elementar,
nivel
intermediar

A2

Vorbire

Citire

Participare la
conversaţie

Utilizator
elementar,
nivel
intermediar

A2

Utilizator
elementar,
nivel
intermediar

Scriere

Discurs oral
A2

Utilizator
elementar,
nivel
intermediar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

A2

Utilizator elementar, nivel
intermediar

Competente şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Informaţii suplimentare

Am o fire sociabilă, sinceră, comunicativă, chiar sunt foarte prietenoasă, cu foarte bune
aptitudini de mediere şi dovedesc şi un spirit de ajutorare a celor cu care vin în contact
Sunt un bun manager, coordonator, am un spirit întreprinzător, sunt un bun organizator de
activităţi în diferite domenii. Organizată, meticuloasă, atentă la toate detaliile
Am cunoştinţe bune de birotică PC şi bune cunoştinţe în domeniul mecanic, fiind în fond
inginer mecanic. Bune cunoştinţe în domeniul asigurării calităţii
Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint) şi cunoştinţe
elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator.
Pasionată de lectură şi documentaţie ştiinţifică, comunicare, artă de calitate, noutăţi ştiinţifice.
Organizată, meticuloasă, pasionată de tot ce este nou
- Participare la proiectul internaţional ENO TREE PLANTING
- Membru în comisia de organizare a Concursului Judeţean „Valenţe culturale ale securităţii
şi sănătăţii în muncă”
- Membru în comisia de organizare a Simpozionului Interjudeţean de creativitate – Dimitrie
Gusti „Portul popular – artă, document, mărturie” ediţia a II-a, Slatina
- Asigurarea, prin activitatea la clasă, a unor rezultate bune ale elevilor şi progresul
acestora la disciplinele şi modulele predate
- Aplicarea unor proiecte de predare a disciplinelor şi modulelor tehnologice utilizând
programul AEL
- Membru al Comisiilor Centrale de Organizare şi Evaluare ale Olimpiadelor Naţionale
Interdisciplinare în anii 2007 şi 2008
- Membru propunător de subiecte la Concursul interjudeţean „Theodor Niţulescu – Dincolo
de plan e spaţiul” – 2008
- Am făcut parte din echipele de organizare şi am fost membru în comisiile Olimpiadelor
judeţene şi Concursurilor profesionale
- Am făcut parte din echipele de organizare ale simpozioanelor ”Dunărea şi Delta Dunării
poluate” şi „Portul popular – artă, document, mărturie”
- Am realizat de-a lungul timpului mai multe curricule școlare pentru discipline opţionale
noi, curricule aprobate de ISJ OLT
- Am făcut parte din colectivele de redacţie al revistelor „Să ne cunoaştem olimpicii” şi
„Tehno-prof-didactic-Olt”
- Am publicat de-a lungul timpului mai multe articole în ziarele şi revistele de specialitate
judeţene
- Am participat cu comunicări şi lucrări la mai multe simpozioane judeţene, interjudeţene şi
naţionale
- Am fost membru al Consiliului Consultativ al ISJ OLT
- Am fost membru al Comisiei naţionale de specialitate pentru elaborarea variantelor de
subiecte pentru Bacalaureat în anii 2007 şi 2008
- Am fost coordonatorul proiectului „Natura casa noastră” la nivelul COLEGIU-LUI
TEHNIC „I. MINCU” SLATINA, proiect aprobat şi coordonat de ISJ OLT
- Am participat ca şi colaborator în cadrul proiectului „Junior Achievement” împreună cu
eleva Vintilescu Cătălina
- Am realizat parteneriate cu instituţiile şi agenţii economici pentru desfăşurarea instruirii
practice

Referinţele pot fi furnizate la cerere:
Prof. Felicia MAN, Inspector Şcolar General, IŞJ Olt;
Prof. Adrian Ion BĂRBULETE, Inspector școlar IŞJ Olt
Prof. ing. Anişoara Lăcrămeoara DIMA, Director Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina

RACHINA V. VERA GEORGETA

