CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume
Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţă profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Niţulescu, Claudia Gabriela
Balş, Str. N. Bălcescu, nr.30, bl.25, sc. A, et.2 ,ap 5, Judeţul Olt, cod poştal
235100
0744491264
gabriela_claudia2003@yahoo.com
Română
6 iunie 1977
Inspector şcolar pentru învăţământ special şi special integrat
De la 01.09.2001- până în prezent
profesor de psihopedagogie specială
Şcoala Gimnazială Specială Balş, str. Plopului Nr. 16
Activităţi didactice /Învăţământ
Activităţi didactice
Membru Comisia Internă de Evaluare Continuă a Copiilor cu Cerinţe
Educaţionale Speciale ( CIEC)
Membru Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)
Şef de catedră al Comisiei metodice a profesorilor diriginţi (2007-2008, 20082009, 2009-2010)
Responsabil al cercului pedagogic –învăţământ special şi special integrat
Membru Consiliului de administraţie al unităţii şcolare (2007-2008, 2008-2009,
2009-2010)
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01.09.2010- 12.06.2012
Perioada

01.09.2014 şi în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Inspector şcolar pentru învăţământ special şi special integrat

Numele şi adresa
angajatorului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Str. E. Teodoroiu, nr.8B, 230053, Slatina, Olt,

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Îndrumare şi control/ curriculum şi inspecţie şcolară

România

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 şi Cercetării Ştiinţifice;
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;
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h) îndrumă şi controlează activitatea cadrelor didactice din domeniul de
specialitate şi desfăşoară activităţi de inspecţie şcolară, întocmind documente
specifice;
i) aplică la nivel judeţean metodologiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice de stimulare a excelenţei didactice;
Membru-Consiliul consultativ-învăţământ special şi special integrat
Metodist-învăţământ special şi special integrat (2010-2015)
Coordonator judeţean al Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (2010-2012,
2014-2015)
Perioada

01.09.2004 - 31.08 2005

Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Profesor de limba franceză
Şcoala de Arte şi Meserii Balş, str.N.Bălcescu, nr.211 B

Perioada

01.10.2003- 31.08.2009

Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului

Profesor asociat
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţie, Filliala Slatina

Activităţi didactice/Învăţământ
Activităţi didactice
Membru Comisia de cultură

Universitatea din Piteşti,Facultatea de Ştiinţe ale Educaţie,Str. Târgul din
Vale,nr.1, 110040, Argeş

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/
furnizorul de formare
Disciplinele principale

Învăţământ universitar

15.12.2014-04.02.2015
Evaluator de competenţe profesional/Certificat de absolvire
SC CLIO 54 SRL
Răspunde de punerea în aplicare a procesului de evaluare
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studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Să cunoască modul de planificare şi organizare a evaluării
Să înregistreze şi să raporteze rezultatele evaluării
Să efectueze evaluarea
Elaborează instrumente de evaluare
Verifcarea internă a proceselor de evaluare

Nivelul în clasificarea
naţională/internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/
furnizorul de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Formare continuă

Nivelul în clasificarea
naţională/internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/
furnizorul de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele

De la 12.03.2012-14.04.2012
Management educaţioal european /Atestat de formare continuă a personalului
didactic
Fundaţia Cultural Umanitară “Henri Coandă” Oradea
Managementul resurselor umane în instituţiile de învăţământ
Management de proiect
Politici educaţionale
Consiliere în carieră
Elemente ale managementului cunoaşterii
Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale
Managementul curriculumului
Managementul clasei de elevi
Comunicare şi relaţii publice
Managementul calităţii în şcoală
Competenţe de comunicare şi relaţionare
Competenţe psiho-sociale
Competenţe de utilizarea a tehnologiilor informaţionale
Competenţe de conducere şi coordonare
Competenţe de evaluare
Competenţe de gestionare şi administrare a resurselor
Competenţe care vizează dezvoltarea instituţională
Competenţe care vizează self managementul
Competenţe metodologice
Formare continuă
Noiembrie-februarie 2012
Atestat de formare continuă a personalului didactic-psihopedagogie specială
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Departamentul Psihopedagogie Specială
Psihopedagogia deficienţei de intelect şi didactica predării psihopedagogiei
deficienţei de intelect
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profesionale dobândite

Nivelul în clasificarea
naţională/internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Fundamentele psihopedagogiei speciale
Educaţie integrată
Operaţionalizarea conceptelor şi teoriilor modern privind formarea capacităţii de
cunoaştere prin optimizarea activităţilor de proiectare didactică
Realizarea unor proiecte de parteneriat şcoală-familie-comunitate pe teme
educative
Formare continuă
De la 01.08-21.09.2011
Programul de formare continuă “Tinerii împotriva violenţei”
Atestat de formare Continuă a Personalului Didactic
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti
Dimensiuni psihologice, sociale şi tipologii ale violenţei umane
Violenţa în spaţiul şcolar
Strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii

Nivelul în clasificarea
naţională/internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare

Formare continuă

Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Fundamentarea generală a noţiunii de proiect
Conceptul de management al proiectelor
Implementarea proiectelor
Stabilirea obiectivelor strategige ale proiectului
Asigurarea managementului financiar al proiectului
Stabilirea procedurilor de planificare, urmărire şi control a calităţii
Formare continuă

Nivelul de clasificare a
formei de instruire
/învăţământ
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
/furnizorul de formare
Disciplinele principale

14.08.2011-17.09.2011
Manager de proiect/Atestat de formare continuă a personalului didactic
Universitatea Româno-Americană în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Olt

10.07.2011- 13.08.2011
Competenţe în comunicare/ Atestat de formare continuă a personalului didactic
Universitatea Româno-Americană în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Olt
Concepte de bază ale comunicării
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studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Nivelul în clasificarea
naţională/internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/
furnizorul de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Nivelul în clasificarea
naţională/internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Nivelul în clasificarea
naţională/internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma

Comunicarea interpersonal
Negocierea şi rezolvarea conflictelor/
Valorizarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, în scopul
realizării uei comunicări eficiente
Contextualizarea comunicării în limba oficială, a comunicării managerial şi
abordarea acesteia ca parte component a procesului educaţional
Selectarea şi utilizarea căilor şi a mijloacelor de comunicare adecvate, în vederea
promovării externe a unităţii de învăţământ
Formare continuă
05.06.2011-16.07.2011
Managementul resurselor umane/Atestat de formare continuă a personalului
didactic
Universitatea Româno-Americană în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Olt
Managementul resurselor umane în context organizaţional
Aplicaţii software pentru alocarea şi nivelarea resurselor umane în cadrul unei
organizaţii
Concepte şi tehnici de selecţie şi monitorizare a resurselro umane/
Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
Folosirea tehnicilor de selecţie şi monitorizare a resurselor umane
Evaluarea resurselor umane din unităţile de învăţământ
Formare continuă
07.05.2011-04.06.2011
Competenţe sociale şi civice/ Atestat de formare continuă a personalului didactic
Universitatea Româno-Americană în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
De la aptitudine la competenţă
Leadership şi managementul decisional, luarea deciziilor
Educaţie civică
Organizarea lucrului în echipe interdisciplinare şi a bilitatea de a lucre în echipă
Capacitatea de a crea încredere şi empatie în alţi indivizi
Capacitatea de manifestare a creativităţii şi de exprimare a punctelor de vedere
faţă de ceilalţi
Formare continuă
01.05.2011-30.09.2011
Formarea de specialişti în evaluare INSAM/ Atestat de formare continuă a
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obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţional
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

personalului didactic
SC SOFTWIN SRL
Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din
perspective structurii platformei naţionale de evaluare INSAM
Managementul testelor din cadrul platformei INSAM şi administrarea acestora
către elevi
Corectarea testelor, analiza rezultatelor elevilor, statistici şi rapoarte în platform
INSAM
Aplicarea conceptelor şi teoriilor modern privind evaluarea bazată pe competenţe
Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului de evaluare, ca act de comunicare
Formare continuă
13-17.03.2011
Educaţie pentru sănătate/decidenţi/ Atestat de formare continuă a personalului
didactic
“Fundaţia Tineri pentru tineri”
Educaţie în sănătate
Comunicarea şi motivarea factorilor cointeresaţi
Elaborarea de strategii/politici publice
Identificarea rolului şcolii în programele de educaţie pentru sănătate şi în
politicile educaţionale locale
Identificarea comportamenteleor şi beneficiilor unui stil de viaţă sănătos în cadrl
comunităţii
Identificarea resurselor şi reţelelor de la nivelul comunităţii pentru asiguraarea
sustenabilităţii ofertelor educaţionale
Formare continuă
Noiembrie 2010-mai 2011
Controlul calităţii în şcoală/ Atestat de formare continuă a personalului didactic
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul preuniversitar
Conceptul de calitate şi evoluţia acestuia
Legislaţia calităţii
Rolul, structura şi funcţionarea CEAC/
Îndrumarea conducerii unităţii de învăţământ privind implementarea sistemului
de management şi asigurare a calităţii în funcţie de nevoile proprii şi de cerinţele
reformei
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Monitorizarea implementării sistemului de management şi asigurare a calităţii la
nivelul unităţii de învăţământ
Controlul activităţii Comisiei de evaluare şi Asigurare a Calităţii de la nivelul
unităţii de învăţământ
Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea

Formare continuă
18.02.2011-16.03.2011
Comunicare în limba engleză/Certificat de absolvire
SC INFO PROF DAN SRL
Dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajului oral şi scris
Dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă
Folodsirea limbii engleze în conversaţia cotidiană
Formare continuă
25-27.02.2011
Rolul cadrelor didactice în integrarea socială a copilului cu dizabilităţi/Certificat
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală de Protecţie a
Copilului
Integrarea socială a copilului cu dizabilităţi în cadrul Proiectului “Creşterea
capacităţii autorităţilor publice locale din România, în vederea sprijinirii copiilor
cu dizabilităţi în cadrl propriilor familii”, finanţat de guvernele: Islandei,
Principatului Lichtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul financiar al Spaţiului
Economic European
Formare continuă
05.11.2010-17.06.2011
Programul de formare EDUTIC
Universitatea Valahia şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
Fundamente pedagogice ale utilizării TIC în educaţie. Tehnologii e-learning şi
platform educaţionale.Instrumente TIC destinate elaborării materialelor didactice
Comunicarea vizuală şi tehnologiile multimedia în educaţie
Metodologii de predare şi strategii pedagogice bazate pe utilizarea instrumentelor
virtual.
Formare continuă
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naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare

15.04. 2010-25.05.2010
Mentor/ Certificat de absolvire
SC CLIO 54 SRL
Să dezvolte competenţele didactice ale studenţului/profesorului debutant
Să urmărească utilizarea corectă a terminologiei de specialitate
Să avizeze portofoliul didactic al profesorului/studentului debutant
Formare continuă
24.09.2010-10.10.2010
Managementul informaţiei în unităţile de învăţământ/Adeverinţă
Casa Corpului Didactic Argeş
Cultura organizaţională şi componentele ei de bază
Gestionarea documentelor
Proceduri şi instrucţiuni de lucru utilizate în unităţile şcolare
Formare continuă
15. 02. 2010-19.03.2010
Formator/Certificat de absolvire
SC CLIO 54 SRL
Să proiecteze activitatea de formare şi să construiască situaţii de învăţare
Să pregătească din punct de vedere metodic suportul de curs
Oferirea de feedback participanţilor la cursul de formare
Formare continuă
22.09.2009-19.11.2009
Limba engleză-Curs de limba engleză nivel mediu/Diplomă
SC INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL Craiova
Limba engleză

Disciplinele principale
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studiate/Competenţele
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Formare continuă
Martie-aprilie 2009
Cadru didactic itinerant/Formarea de cadre didactice itineranţe/Adeverinţă
Casa Corpului Didactic Olt
Atibuţiile şi competenţele cadrului didactic de sprijin, cadrl legislativ naţional şi
internaţional
Curriculumul şi elevii cu CES în şcolile de masă
Dificultăţi de învăţare, metode şi bune practice
Evaluarea complex a copilului cu CES, programul de intervenţie, planul de
servicii personalizat
Formare continuă
Septembrie 2006
Adeverinţă-Consiliere şi orientare
Casa Corpului Didactic Olt
Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Comunicare şi abilităţi sociale
Managementul informării şi al învăţării
Planificarea carierei
Calitatea stilului de viaţă

Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională

Formare continuă

Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Din 2005 până în 2008
Doctor în filologie/Diplomă de doctor
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere
Titlul tezei de doctorat : Vasile Voiculescu şi vocaţia fantasticului
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Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite

Nivelul de clasificare a
formei de instruire
/învăţământ
Perioada
Calificarea/Diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorul
de formare
Disciplinele principale
studiate/Competenţele
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea
naţională şi internaţională
Aptitudini şi competenţe

Învăţământ postuniversitar
18 juillet-29 juillet 2005
Stage de Perfectionnement pour professeurs de FLE ( FR-2005005)/ATTESTATION
Centre de linguistique appliqué de L’Universite de Franche-Compte

Ecrire et faire ecrire;
Lire et faire lire;
Jeux et simulation;
Initier les enfants a une culture etrangere.
Formare continuă
2003- 2004
Diplomă de Studii Aprofundate
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere
Eseistică interbelică
Literatura română interbelică şi expresionismul
Critica literară. Principalelel concept
Evoluţia romanului în perioadainterbelică/Proza fantastic în perioada interbelică
Tendinţe în modernizarea dramaturgiei româneşti interbelice
Poezia română interbelică în context european
Învăţământ postuniversitar

1997 -2001
Diplomă de licenţă/Licenţiat în filologie
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere
Limba şi literature română/limba franceză

Studii universitare
-Autorizaţie nr.16007, eliberată de Ministerul Jusţiţiei
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personale

Traducător şi interpret pentru limba franceză; Efectuarea de traduceri pentru
Consiliul superior al Magistraturii. Ministerul justiţiei, Parchetul de pa langă
Înalta Curte de casaţie şi Justiţie, Parchetul naţional Anticorupţie, organelle de
urmărire penală, instanţele judecătoreşti, birourile notarilor publici, avocaţi şi
executori judecătoreşti.
-PUBLICAŢII:
1. Carte-„Fabulosul folcloric şi miraculosul mitico-magic în povestirile lui Vasile
Voiculescu”, Ed.Hoffman, ISBN 978-606-515-924-1
2.”Ghid de bune practici privind fenomenul de părăsire timpurie a şcolii”
(Poiectul POSDRU „Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările”, Ed.
Alutus, 2013, Slatina, ISBN 978-973-1763-10-1
3.Managementul fondurilor europene & „Educaţia este calea spre răspunsul la
toate întrebările”, Ed.Sitech, 2014, ISBN 978-606-11-4096-1
ARTICOLE DE SPECIALITATE PUBLICATE:
1.”Modalităţi de sprijin ale elevului cu cerinţe educative speciale”, Revista PROEUCAŢIA, anul III, 2007, Ed.Stef, drobeta Turnu Severin, ISSN 1841-57-33
2.” Jocul, modalitate de evaluare la copiii cu CES”, Revista PRO-EUCAŢIA,
anul IV, 2008, Ed.Stef, Drobeta Turnu Severin, ISSN 1841-57-33
3.”Povestea merge mai departe”, Revista judeţeană SNAC“Suflet de voluntar”,
Anul 2014, Ed. “Hoffman” Scorniceşti, ISSN 2359-7372
4. O parabolă a iluminării - Zahei orbul,”Simpozionul Naţional Strategii
Moderne, Calitate, Perfecţionare, Formare continuă”, ediţia a III-a, 13-14 mai
2011, Ed.Hoffman ISSN-L=2247-2193
5. Epoca Brâncovenească, Simpozion Naţional „Constantin BrâncoveanuVoievod, Ctitor, Martir, Sfânt”, Ed. Hoffman, 2014, ISSN2392-9480
6. Aspecte legislative privind rolul profesorului itinerant şi de sprijin în
asigurarea incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, Revista “Şanse
egale”, Ed. Hoffman, Anul 2012, ISSN 2068-0325
7. Consilierea şi orientarea copiilor cu CES, Revista Simpozionului Internaţional
Puterea şi limitele educaţiei în egalizarea şanselor, Balş, 24-25 mai 2008, Ed.
Didactic Pres, Slatina, ISBN-978-973-113-237-2
Certificat de colaborator pentru activitatea de publicare şi colaborare cu Revista
„Suflet de Voluntar”

Limba maternă

Limba română
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Înţelegere

Vorbire
Scriere

Limbi străine cunoscute
ascultare

citire

participare
la
conversaţii

discurs
oral

exprimare scrisă

Autoevaluare
Limba franceză

Utilizator

C
1

Utilizator

C1

experimentat

Limba engleză

A
2

Utilizator
elementar

experiment
at

Utilizator
C1

Utilizator
A2

elementar

Utilizator

C1

experimentat

A2

Utilizator
experimentat

Utilizator

A

Utilizator

elementar

2

elementar

C1

experimentat

Utilizator
A2

elementar

Competenţe şi abilităţi
sociale

Capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a arăta
toleranţă, de a exprima şi înţelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu
abilitate pentru a produce încredere şi de a empatiza. Manifestarea unei atitudini
de colaborare, asertivitate şi integritate.
Certificat-Coordonator al Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară în judeţul
Olt, în anul scolar 2010-2011
Certificat-Coordonator al Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară în judeţul
Olt, în anul scolar 2011-2012

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Diplomă de organizator al Simpozionului Internaţional Puterea şi limitele
educaţiei în egalizarea şanselor , 2008
Diplomă pentru participarea la Proiectul Educaţional Judeţean Spune NU
Violenţei/Agresivităţii ! Proiect de revenire a violenţei/agresivităţii la
preşcolari/şcolari, în calitate de organizator, Iunie 2011
Diplomă pentru implicarea în organizarea Concursului Naţional de Dans
„Împreună pentru viitor” din cadrul SNAC, etapa regională, Mehedinţi 2011
Diplomă pentru implicarea în organizarea Concursului Naţional de Dans
„Împreună pentru viitor” din cadrul SNAC, etapa regională, Târgu Jiu, 2012
Utilizarea eficientă a echipamentelor de birou (scanner, coipiator)

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini
de utilizarea a
calculatorului

Alte competenţe şi
aptitudini

Certificat de absolvire a Cursului de pregătire perfecţionare-Operatori
calculatoare, desfăşurat în perioada noiembrie 2001-ianuarie 2002
Sisteme de operare – Microsoft Windows, Aplicaţii – Microsoft Word, Excel,
Power-Point,Prezi,Picasa, Wikispaces
Participare la comisiile de lucru ale MECTS
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1.Diplomă de participare-Membru în grupul de lucru pentru definitivarea
Metodologiei privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrelor de
Abilitare şi Support Educaţional (CASE)
2.Adeverinţă-Membru Grupul de lucru pentru dezvoltarea de metodologii,
curriculum şi instrumente, organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe tot
parcursul Vieţii Vieţii, în perioada 7-10 aprilie 2015, predeal.
3.Decizia ISJ Olt, Nr.25-referitoare la constituirea Grupului de lucru, în vederea
elaborării Proiectului metodologiei privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv
înfiinţarea de grupe/clase în spitale.
4.Certificat de participare la stagiul de lucru Formarea inspectorilor de
specialitate pentru aplicarea pachetelor educaţionale în cadrul Proiectului “
Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar”, cofinanţat POSDRU, derulat de
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
-Membru-Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea
februarie-aprilie 2012
Diplomă de participare la International Seminar for the Development of
Educational Assessment, Sinaia 2011
-Diplomă de participare activă la întâlnirea consultativă din regiunea S-V,
Slatina, 20-22 mai 2011, în cadrl Proiectului Construcţia instituţiei “Lucrătorului
de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate.
-Diplomă de participare la reuniunea Regională din cadrul Proiectului Centre
pentru copii din mediul rural, Craiova, 2012, Fundaţia de Abilitare “Speranţa”
-Diplomă de participare la Conferinţa Naţională pe tema Parteneriatul
Educaţional Şcoala-Familie, exemple de bună practică incluzivă în şcoala
românească, cu ocazia celebrării a 20 de ani de la semnarea Declaraţiei de la
Salamanca.
Participare la proiecte din fonduri structurale POSDRU:
1.Expert pe termen scurt, Formator judeţean în cadrul Proiectului POSDRU
Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar, ID 4615
2.Expert pe termen lung în echipa de implementare a Proiectului POSDRU
Educaţia este cale aspre răspunsul la toate întrebările , ID 91/2.2/S/62423,
perioada 02.12.2011-31.08.2013, beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
-Titulatura postului-Responsabil diseminare şi bune practici
3. Expert pe termen scurt în echipa de implementare a Proiectului POSDRUE-Manager şcoala Plus !, ID /85/1.1/S/62699, Beneficiar Inspectoratul Şcolar
Judeţean Teleorman
Titulatura postului : Formator al modulului Marketing şcolar
4. Expert pe termen scurt în cadrul Proiectlui POSDRU Pas cu pas spre viaţa
activă, ID 90/2.1/S/53676, beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
Titulatura postului : Operator de teren
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Proiecte la nivel local, naţional
1. Diplomă pentru iniţierea Proiectului interjudeţean Colaborare –Perfecţionare,
Mai 2012, CJRAE Olt
2. Diplomă pentru coordonarea Proiectului interjudeţean Colaborare –
Perfecţionare,
Mai 2012, CJRAE Olt
3. Diplomă de merit –Proiect naţional“ Let’s Do It, România!”
4.Parteneriat SNAC-Anotimpurile prieteniei
5. Proiect SNAC-“Tainele copilăriei”, Ediţia I
6.Proiect educativ-“Diferiţi, dar egali”
Membru Comisii judeţene :
1 Comisia judeţeană de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor
/catedrelor vacante/rezervate-sesiunea 13 iunie 2011, nr.724/06.06.2011
2.Comisiajudeţeană pentru sesiunea de Bacalaureat-2011, din Centrul Zonal de
evaluare, nr.772/25.06.2011
3.Comisia judeţeană de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2011,
Nr.835/27.08.2011
4.Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrl centrului Judeţean de
resurse şi Asistenţă Educaţională Olt, Nr.227/11.04.2012
5.Comisia judeţeană de monitorizare a concursului de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante/rezervate-sesiunea 2012, Nr.254/17.04.2012
Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Categoria B
Persoană care poate da referinţe: Prof.univ.dr. Ovidiu GHIDIRMIC

Anexe

1. Diploma de licenţă;
2.Diploma de studii aprofundate;
3.Diploma de doctor;
4.Adeverinţă master „Psihopedagogia şcolii incluzive”;
5.Adeverinţă- “Programul de formare EDUTIC”;
6.Adeverinţă „Managementul informaţiilor în unităţile de învăţământ”;
7.Atestat de formare continuă a personalului didactic „Controlul calităţii în
şcoală”;
8. Atestat de formare continuă a personalului didactic „Formarea de specialişti
în evaluare INSAM”;
9. Atestat de formare continuă a personalului didactic-Competenţe sociale şi
civice;
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10. Atestat de formare continuă a personalului didactic- Managementl resurselor
umane;
11. Atestat de formare continuă a personalului didactic- „Management
educaţional european”;
12. Atestat de formare continuă a personalului didactic-manager de proiect;
13. Atestat de formare continuă a personalului didactic-Competenţe în
comunicare;
14.Adeverinţă-Curs de perfecţionare-„Formare cadre didactice itinerante”;
15.Attestation-„Stage de Perfectionnement pour les professeurs de FLE;
16. Adeverinţă- Stagiu “Consiliere şi orientare”;
17. Atestat de formare continuă a personalului didactic-Educaţie pentru
sănătate/Decidenţi;
18. Atestat de formare continuă a personalului didactic-„Direcţii moderne în
psihopedagogia specială”;
19. Certificat- Curs „Rolul cadrelor didactice în integrarea socială a copilului cu
dizabilităţi;
20. Decizii-Inspector pentru învăţământ special şi special integrat (2010-2011,
2011-2012);
21. Adeverinţă-Membru Consiliu de administraţie al şcolii;
22. Decizii-Membru Consiliul de administraţie al şcolii;
23.Adeverinţă-Responsabil de cerc pedagogic al cadrelor didactice de
psihopedagogie specială;
24. Documente Profesor metodist (2010-2015) - învăţământ special şi special
integrat;
25. Adeverinţă-Şef de catedră-Comisia metodică a profesorilor diriginţi;
26. Decizii-Şef de catedră-Comisia metodică a profesorilor diriginţi;
27. Carte- „Fabulosul folcloric şi miraculosul mitico-magic în povestirile lui
Vasile Voiculescu”;
28.”Ghid de bune practici privind fenomenul de părăsire timpurie a şcolii”;
29.Managementul fondurilor europene & „Educaţia este calea spre răspunsul la
toate întrebările”;
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30. Articol-”Modalităţi de sprijin ale elevului cu cerinţe educative speciale”,
Revista PRO-EUCAŢIA;
31. Articol-Jocul, modalitate de evaluare la copiii cu CES”, Revista PROEUCAŢIA
32.Articol „Povestea merge mai departe”, Revista judeţeană SNAC“Suflet de
voluntar”;
33.Articol O parabolă a iluminării - Zahei orbul,”Simpozionul Naţional Strategii
Moderne, Calitate, Perfecţionare, Formare continuă”;
34. Epoca Brâncovenească, Simpozion Naţional „Constantin BrâncoveanuVoievod, Ctitor, Martir, Sfânt”;
35. Aspecte legislative privind rolul profesorului itinerant şi de sprijin în
asigurarea incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, Revista “Şanse
egale”
36. Consilierea şi orientarea copiilor cu CES, Revista Simpozionului
Internaţional Puterea şi limitele educaţiei în egalizarea şanselor;
1.Expert pe
termen scurt, Formator judeţean în cadrul Proiectului POSDRU Competenţe
cheie TIC în curriculumul şcolar, ID 4615
37. Adeverinţă-Expert pe termen lung în echipa de implementare a Proiectului
POSDRU Educaţia este cale aspre răspunsul la toate întrebările , ID
91/2.2/S/62423;
38. Contract individual de muncă- Expert pe termen lung în echipa de
implementare a Proiectului POSDRU Educaţia este cale aspre răspunsul la toate
întrebările , ID 91/2.2/S/62423;
39. Contract de furnizare servicii-Expert pe termen scurt în echipa de
implementare a Proiectului POSDRU-E-Manager şcoala Plus!
40.Contract de furnizare servicii-Expert pe termen scurt în cadrul Proiectlui
POSDRU Pas cu pas spre viaţa activă, ID 90/2.1/S/53676 ;
41. Diplomă pentru iniţierea Proiectului interjudeţean Colaborare –
Perfecţionare;
42. Diplomă pentru coordonarea Proiectului interjudeţean Colaborare –
Perfecţionare;
43. Diplomă de merit –Proiect naţional“ Let’s Do It, România!”
44.Parteneriat SNAC-Anotimpurile prieteniei
45. Proiect SNAC-“Tainele copilăriei”;
46.Proiect educativ-“Diferiţi, dar egali”;
47. Certificat coordonator SNAC, 2010-2011
48. Certificat coordonator SNAC, 2011-2012
49.Diplomă-Absolvire Curs de limba engleză ;
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50.Certificat de absolvire/Supliment descriptiv-Curs-Comunicare în limba
engleză;
51.Curs formator/Supliment descriptiv
52.Adeverinţă-Formator judeţean-Proiect Competenţe cheie TIC în curriculumul
şcolar;
53.Formator-Marketing şcolar, Proiectul „E-Manager, şcoala plus!”;
54.Diplomă de participare-Membru în grupul de lucru-Definitivarea
Metodologiei privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea CASE
55.Adeverinţă-Membru în grupul de lucru-„A doua şansă”
56.Decizia Nr.25-Membru în grupul de lucru-Elaborarea“Metodologiei privind
şcolarizarea la domiciliu, înfiinţarea de grupe/clase în spitale”;
57.Certificat de participare-Stagiu de lucru-Formarea inspectorilor de specialitate
pentru aplicarea pachetelor educaţioale;
58. Diplomă-participare activă la întâlnirea consultativă din regiunea S-V

Niţulescu Claudia Gabriela
17.09.2015

