CURRICULUM VITAE

Informaţii personale

Nume/prenume
Adresă

Torbă Mihaela

Telefon

Str.Carpati,nr.63,bl.D9,SC.2,ET.2,AP.11,LOC.Corabia,jud.Olt
judeţul Olt, România
0768121565

Fax

-

E-mail

mihaelatorba@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

19/07/1980

Locul de muncă vizat/ Domeniul
ocupaţional

Inspector școlar pentru limba și literatura română ,
Inspectoratul Școlar Județean Olt

Experienţă profesională
* Perioada (de la - până la)
* Funcţia sau postul ocupat
* Numele şi adresa angajatorului

17.09.2015

16.07.2014- in prezent
Inspector şcolar Limba şi literatura română
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, str. Ecaterina
Teodoroiu, nr. 8 B, localitatea Slatina,
judeţul Olt, , Tel. 0249-410.927, 0249-412.314, fax 0249Torbă Mihaela

* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

* Perioada (de la - până la)
* Funcţia sau postul ocupat
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

412.801, e-mail:
secretariat@isjolt.ot.edu.ro. web: isjolt.ot.edu.ro
Educatie, Invatamant


Monitorizare, consiliere şi îndrumare compartimentul
curriculum limba romana
 Întocmire rapoarte şi documente de lucru;
 Activităţi de îndrumare şi control în cadrul inspecţiilor
şcolare derulate de ISJ
Monitorizarea activităţilor unităţilor şcolare din zona
arondată
01.10.2012 – 15.07.2014
Director
Scoala Gimnaziala Gura Padinii, Str. Spiru Haret, nr.22, Gura
Padinii
Educatie, Invatamant








* Perioada (de la - până la)
* Funcţia sau postul ocupat
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

17.09.2015

Exercitarea conducerii executive a unităţii de învăţământ,
în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu
hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
Reprezentarea unităţii de învăţământ în relaţiile cu terţe
persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor
prevăzute de lege.
Îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal
salariat al unităţii de învăţământ.
Coordonarea elaborării proiectului de dezvoltare a şcolii,
prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia.
Responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de
învăţământ.
Elaborarea instrumentelor interne de lucru, utilizate în
activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor
activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ.

2010 - prezent
Profesor
Şcoala Gimnazială Gura Padinii,comuna Gura Padinii,judetul
Olt
Educatie, Invatamant
.- Predarea, învăţarea şi evaluarea cunoştinţelor la
disciplina limba si literatura romana
- Dirigenţia unei clase
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-

Întocmeşte proiecte de activitate didactică/schiţe de
proiect;
Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi
săptămânală;
Transmite informaţii cu caracter instructiv educativ.
Autoperfectionarea continua

* Perioada (de la - până la)
* Funcţia sau postul ocupat
* Numele şi adresa angajatorului

2000-2004
Invatator
2000-2001 Scoala cu clasele I-VIII ,NR.2 Rusanesti
2001-2002 Scoala cu clasele I-VIII,NR.4,Corabia
2002-2003 Scoala cu clasele I-VIII Visina
2003-2004 Scoala cu clasele I-VIII,NR.2,Rusanesti
2004-2010 Scoala cu clasele I-VIII Gura Padinii

* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Educatie, Invatamant

Educaţie şi formare
* Perioada (de la - până la)
*Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

17.09.2015

Predarea, învăţarea şi evaluarea cunoştinţelor la
disciplinele din invatamantul primar
coordonarea activitatilor de la clasa
- Întocmirea proiectelor de activitate didactică/schiţe de
proiect;
- Întocmirea planificarii calendaristice anuale şi
săptămânale;
- Transmiterea informaţiilor cu caracter instructiv educativ.
Autoperfectionarea continuă

19.02.2015.- 03.03.2015
Certificat de absolvire curs-,,Competenta comunicationala si
strategiile didactice interactive in invatamantul european’’
Centrul de Cercetari si Studii in Educatia Adultilor-Asociatia
Europeana pentru Promovarea Excelentei in Educatie si
Cercetare
Module studiate:
Modulul I
-Introducerea in managementul competentei .Gestiunea
competentelor
-Metode si tehnici de dezvoltare a competentei
comunicationale;
Modulul II
-Strategii didactice interactive si rolul lor in eficientizarea
procesului de predare-invatare
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* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

-Metode si tehnici bazate pe rezolvarea de probleme
-Metode si tehnici de dezvoltare a gandirii critice
Modulul III
-Strategii didactice centrate pe elevi
-Dimensiunea structurala a strategiilor educationale centrate
pe elev
Modulul IV
-Calitatea in educatia formala,non-formala si informala
-Reforma ,dezvoltarea institutiei educationale si calitatea
actului educational
-Asigurarea calitatii in educatie-o preocupare constanta in
invatamantul european
Formare profesionala
noiembrie 2014
Adeverinta absolvire,, Metode inovative de pregatire
suplimentara pentru bacalaureat prin dezvoltarea de
competente cheie’’
ISJ Olt
Metode inovative de pregatire suplimentara pentru bacalaureat
prin dezvoltarea de competente cheie
Formare profesionala

07.11.2014-07.12.2014
Adeverinta absolvire curs,,Programul de formare management
educational si comunicare institutionala’’
C.C.D Olt
Managementul calitatii
Managementul stategic
Managementul carierei didactice
Marketing scolar
Comunicare institutionala

* Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Program de formare profesională

* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta

2013
Adeverinţă de absolvire a programului de formare
“Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al
curriculumului naţional”, derulat în cadrul proiectului
POSDRU/55/1.1/S/25088 -15 credite transferabile
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* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare




Abilitarea metodologică pentru a proiecta,
implementa şi evalua Curriculumul National (planuricadru de învăţământ, programe şcolare, manual
şcolare)
Competenţa pentru a abilita alte cadre din
învăţământul preuniversitar din punct de vedere
teoretic şi metodologic, în privinţa problematicii
referitoare la cadrul de referinţă al curriculumului
naţional

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala

Program de formare profesională

* Perioada (de la - până la)

Octombrie 2012 – august 2013

* Calificarea/Diploma obtinuta

Adeverinţă absolvire programul de formare continuă din
cadrul proiectului POSDRU /85/1.1/S/62699 “ EMANAGER ŞCOALA PLUS!” 96 credite
ISJ Teleorman, în parteneriat cu CCD Teleorman, ISJ Olt,
CCD Olt

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite








Module studiate
Management strategic
Managementul calităţii
Managementul operaţional
Marketing şcolar
Managementul resurselor umane
Management financiar

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala

Formare profesionala

* Perioada (de la - până la)

15.05 – 20.06.2012

* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

Certificat de absolvire Evaluator de competenţe profesionale 60 ore
S.C.Clio 54 S.R.L





17.09.2015

Punerea în aplicare a procesului de evaluare;
Cunoașterea modului de planificare și organizare a
evaluării;
Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării;
Torbă Mihaela

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala

 Realizarea informării privind competențele;
 Verificarea internă a proceselor de evaluare;
Verificarea externă a proceselor de evaluare
Formare profesionala

* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala

2012
Certificat absolvire gradul didactic I
Universitatea din Pitesti

* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta

2011
Certificat de absolvire Dezvoltatrea profesionala a cadrelor
didactice prin activitati de mentorat-60 credite transferabile

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

Perfectionare

Proiect P.O.S.D.R.U. in parteneriat cu ISJ Olt, CCD Olt











* Nivelul in clasificarea
17.09.2015

Aplicarea algoritmilor optimi in proiectarea ,
organizarea si evaluarea activitatilor didactice
Aplicarea strategiilor de comunicare didactica ,
pedagogica si educationala
Dezvoltarea , consolidarea si perfectionarea
deprinderilor , capacitatilor cognitive si motrice
Utilizarea de tehnici de stimulare a creativitatii si a
motivatiei in invatare
Stapanirea tehnicilor de transfer a deprinderilor in
activitatile extracurriculare si extrascolare
Aplicarea tehnicilor de cunoastere a problematicilor
socio-educationale in consilierea ,
orientarea/integrarea socio-psihopedagogica a
elevilor
Dobandirea unor mecanisme psihice pentru a realiza
stapanirea de sine si echilibrul comportamental in
toate situatiile exceptionale
Valorificarea oportunitatilorde dezvoltare
profesionala intr-un mediu socio-profesional in
tranzitie

Formare profesionala
Torbă Mihaela

nationala/internationala





Programul de pregătire a cadrelor didactice pe probleme
de didactica disciplinelor şcolare/ ;
Proiectarea unităţilor de învăţare;
Utilizarea materialului didactic în activitatea la clasă;
Organizarea stagiilor de pregătire a profesorilor la nivel
local

* Perioada (de la - până la)

01.10.2002 - 20.07.2007

* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificare
nationala/internationala

Diploma de licenta
Universitatea din Craiova
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleza

Studii universitare

Aptitudini si competente personale
Publicatii:


,,Mirajul povestilor-Auxiliar didactic.Culegere de
texte literare si exercitii aplicate pentru clasele IIIV,ISBN
978-973-7818-21-8,Ed.
Optil
Grafic,Craiova 2009
 ,,Predarea normelor de ortografie si punctuatie la
clasele I si a II -a,lucrare
stiintifica,ISBN 978-973-7818-44-7,Ed.Optil Grafic, Craiova
2008
 Textul fictional.Textul nonfictional,lucrare stiintifica,
ISBN 978-606-615-896-1,Ed.Hoffman,2014


Managementul calitatii in unitatile de invatamant,
ISBN978-606-615-895-4,Ed.Hoffman,2014

Articole de specialitate:
-Certificat de colaborator pentru activitatea de publicare şi
colaborare cu revista Suflet de Voluntar
-Adeverinta colaborator la revista simpozionului,,Initiativa si
creativitate in demersul didactic al profesorului fara
frontiere’’,aprilie 2014

17.09.2015
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-Adeverinta
coautoare
in
volumul
poezie,,Calatori in timp’’,aprilie 2010

antologic

Am
fost
colaborator
la
revista
Mehedintiului,nr.54/2009,ISSN 1223-8481

de

,,Scoala

Am fost colaborator la revista,,Invatatorul ia cuvantul’’,MAI
2010

Limba
maternă

Limba română
Înţelegere

ascultare

Vorbire

citire

participare
la
conversaţii

Scriere

discurs
oral

exprimare scrisă

Utlizator

Utlizator

Utlizator

Utlizator

Utlizator

Utlizator

independent

independent

independent

independent

independent

C2

C2

C2

C2

C2

Utilizator

Utilizator

Utilizator

Utilizator

independ
ent
C2

Limba
engleza

independent

independent

independent

independent

B1

B1

A2

A2

Utlizator

Utlizator

independent

independent

A2

B1

Limba
franceza
Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

Am participat în calitate de organizator la următoarele :
● organizator al concursului international,,Cu Europa la joacaEuroscolarul,martie 2010; (anexa )
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organizator
Movement’’

Concursul

international,,Angelis

International

Torbă Mihaela



organizator
Concursul
National,,Publicitatea
pe
ulita
copilariei’’,2012
 organizator Concursul National,,Voinicel’’,2012
 organizator Concursul National,,Din suflet,pentru mama!’’,2014
 organizator Concursul National,,Pro-scoala’’,2012
 organizator al Concursului National ,,Cangurul in lumea
povestilor,2009
Am organizat la nivelul unităţii expoziţii cu creatii literare, artisticoplastice şi practice cu diverse ocazii:
,,Crăciunul în ochii copiilor”-expoziţie de desene si scrisori catre Mos
Craciun cu ocazia sărbătorilor de iarnă ;
,,Martie –O scrisoare catre mama”-expoziţie de lucrări ,20092010;2011-2012
Expoziţie de lucrări artistico-plastice şi practice organizate cu ocazia
sărbătorilor Pascale;2009-2010
1Iunie -,,Zâmbet de copil „-expoziţie de creaţii artistico-plastice 20102011
Competenţe şi
aptitudini tehnice
Competenţe şi
aptitudini de utilizarea
a calculatorului

Competenţe şi
aptitudini artistice
Alte competenţe şi
aptitudini

Adeverinţă
Informatică / operator calculator- Curs de iniţiere privind cunoaşterea şi
utilizarea calculatorului
05.09.2005-09.09.2005,C.C.D OLT

Participare la proiecte:
 Diploma de participare la proiectul de cooperare transfrontaliera
Romanaia-Bulgaria privind ,,Evaluarea hazardelor naturale si tehnologice in
luncaDunarii’’ ,la granita romano-bulgara,sectorul Calafat-Vidin
 Acord de parteneriat proiectul de cooperare transfrontaliera
Romanaia-Bulgaria privind ,,Evaluarea hazardelor naturale si tehnologice in
Lunca Dunarii’’ ,la granita romano-bulgara,sectorul Calafat-Vidin


Adeverinta implicare in activitatile proiectului international,,Sarbatoarea

Invierii-Lumina sufletelor noastre’’,martie-iulie 2014,Iasi
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Diploma participare actiuni-Ziua Dunarii 2013
Diploma participare proiect ,,Green Borders’’,mai 2013
Certificat de colaborator proiect educational de parteneriat international
Torbă Mihaela

,,Copilaria-piatra de temelie a prieteniei’’



Certificat de realizator proiect educational de parteneriat international
,,Copilaria-piatra de temelie a prieteniei’’
Certificat de participare activa la lucrarile Conferintei Nationale
,,A invata sa inveti’’de diseminare a proiectului Comenius
Multilateral Tell.Vit.,septembrie 2010

Proiect de parteneriat ,,Minunata lume a cartilor’’,an scolar 2009/2010
Categoria B
Permis de conducere
Informaţii suplimentare
Anexe

Certificat de absolvire curs nr.739/04.03.2015 ,,Competenta
comunicationala si strategiile didactice interactive in invatamantul
european’’
Adeverinta absolvire nr. 1866/13.11.2014-Metode inovative de pregatire
suplimentara pentru bacalaureat prin dezvoltarea de competente cheie’’
Adeverinta absolvire curs nr.12037/13.01.2015,,Programul de formare
management educational si comunicare institutionala’’
Adeverinţă de absolvire a programului de formare “Coordonate ale unui
nou cadru de referinţă al curriculumului naţional”, derulat în cadrul
proiectului POSDRU/55/1.1/S/25088 -15 credite transferabile
Adeverinţă absolvire programul de formare continuă din cadrul proiectului
POSDRU /85/1.1/S/62699, nr.7425/16.10.2013 “ E-MANAGER
ŞCOALA PLUS!” 96 credite
Certificat de absolvire ,seria G,Nr.00301903, Evaluator de competenţe
profesionale - 60 ore
Certificat absolvire gradul didactic I,seria I,nr.0065527
Certificat de absolvire ,nr.18204/30.09.2011,Dezvoltatrea profesionala a
cadrelor didactice prin activitati de mentorat-60 credite transferabile
Diploma de licenta,seria AI,Nr.0042804,Universitatea din CraiovaFacultatea de Litere
Decizia nr.381/16.07.2014,privind numirea in functia de inspector scolar
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pentru limba si literatura romana
Decizia nr.892/04.08.2014,privind numirea in functia de inspector scolar
pentru limba si literatura romana
Decizia nr.28/13.02.2009,privind numirea in functia de director la Scoala
Gimnaziala Gura Padinii
Decizia nr.37/08.09.2011, privind numirea in functia de director la Scoala
Gimnaziala Gura Padinii
Decizia nr.37/08.09.2011,privind numirea ca membru in Consiliul de
administratie al scolii
Decizia nr.
,privind numirea ca responsabil al Comisiei ,,Limba si
comunicare’’
Decizia nr.
,privind numirea ca responsabil al Comisiei ,,Limba si
comunicare’’
,,Mirajul povestilor-Auxiliar didactic.Culegere de texte literare si exercitii
aplicate pentru clasele II-IV,ISBN 978-973-7818-21-8,Ed. Optil
Grafic,Craiova 2009
,,Predarea normelor de ortografie si punctuatie la clasele I si a II –
a’’,lucrare stiintifica,ISBN 978-973-7818-44-7,Ed.Optil Grafic, Craiova
2008
,,Textul fictional.Textul nonfictional’’,lucrare stiintifica,ISBN 978-606615-896-1,Ed.Hoffman,2014
,,Managementul calitatii in unitatile de invatamant’’,ISBN978-606-615895-4,Ed.Hoffman,2014
Adeverinta colaborator la revista simpozionului,,Initiativa si creativitate in
demersul didactic al profesorului fara frontiere’’,aprilie 2014,ISBN 978973-0-16997-3
Diploma colaborator la revista simpozionului,,Initiativa si creativitate in
demersul
didactic
al
profesorului
fara
frontiere’’,aprilie
2014,Urziceni,aprilie 2014,ISBN 978-973-0-16997-3
Diploma
coautoare in volumul antologic de poezie,,Calatori in
timp’’,aprilie 2010
Articol la revista ,,Scoala Mehedintiului,nr.54/2009,ISSN 1223-8481
Adeverinta colaborator la revista,,Invatatorul ia cuvantul’’,MAI 2010
Certificat colaborator revista,,Suflet de voluntar’’,Editura Hoffman
17.09.2015
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Diploma implicare in proiectul de cooperare transfrontaliera
Romanaia-Bulgaria privind ,,Evaluarea hazardelor naturale si
tehnologice in luncaDunarii’’ ,la granita romano-bulgara,sectorul
Calafat-Vidin
Acord de parteneriat in proiectul de cooperare transfrontaliera
Romanaia-Bulgaria privind ,,Evaluarea hazardelor naturale si
tehnologice in luncaDunarii’’ ,la granita romano-bulgara,sectorul
Calafat-Vidin
Adeverinta implicare in activitatile proiectului international,,Sarbatoarea
Invierii-Lumina sufletelor noastre’’,martie-iulie 2014,Iasi
Adeverinta implicare in activitatile proiectului international
,,SarbatoareaInvierii-Lumina sufletelor noastre’’,martie-iulie 2014,Iasi
Diploma participare actiuni-Ziua Dunarii 2013
Diploma participare proiect ,,Green Borders’’,mai 2013
Certificat de colaborator proiect educational de parteneriat
international
,,Copilaria-piatra de temelie a prieteniei’’
Certificat de realizator proiect educational de parteneriat international
,,Copilaria-piatra de temelie a prieteniei’’
Certificat de participare activa la lucrarile Conferintei Nationale
,,A invata sa inveti’’de diseminare a proiectului Comenius
Multilateral Tell.Vit.,septembrie 2010
Proiect de parteneriat ,,Minunata lume a cartilor’’,an scolar 2009/2010
Diploma de licenta -Universitatea din Craiova-Facultatea de
Litere,specializarea Limba si literatura romana-Limba si literatura
engleza,seria AI,Nr.0042804
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