Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume/Prenume ANTONIE SIMONA
Adresa(e) 45, Basarabilor, Slatina, Olt, România
Telefon(-oane)

mobil

0745397513

Fax(uri)
E-mail(uri)

antoniesimona@yahoo.com

Nationalitate

română

Data naşterii

16 aprilie 1975

Locul de muncă vizat/ Inspector școlar pentru limbi moderne
Domeniul ocupaţional Inspectoratul Școlar Județean Olt

Experienţa profesională
Perioada

19.06.2015- prezent

Funcţia sau postul Inspector școlar pentru limbi moderne
ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Olt, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B, Slatina, Tel.
0249-410.927, 0249-412.314, fax 0249-412.801, e-mail:
secretariat@isjolt.ot.edu.ro web:www. isjolt.ro

Tipul activităţii sau sectorul de

Învăţământ, educație și formare – monitorizare, îndrumare și control

activitate

Pagina 1/ - Curriculum vitae
17.09.2015

Prof. Simona ANTONIE

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

 controlează şi verifică aplicarea legislaţiei şi a actelor normative în vigoare
privind curriculumul şcolar;

 proiectează, organizează, desfăşoară şi valorifică inspecţia şcolară la nivelul
unităţilor de învăţământ preuniversitar;

 monitorizează utilizarea manualelor alternative şi a auxiliarelor didactice
avizate;

 monitorizează şcolarizarea elevilor şi participarea acestora la cursuri pe durata
învăţământului obligatoriu;

 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 și Cercetării Științifice;

 elaborează îndrumări şi recomandări metodice pe care le difuzează, cu
aprobarea conducerii inspectoratului şcolar, în unităţile de învăţământ;

 îndrumă şi controlează activitatea cadrelor didactice din domeniul de
specialitate şi desfăşoară activităţi de inspecţie şcolară, întocmind documente
specifice;

 susţine şi fundamentează, împreună cu alte compartimente de specialitate ale
inspectoratului şcolar, programele de dezvoltare instituţională, prin alocarea
resurselor necesare pentru realizarea lor;

 elaborează portofoliul profesional care conţine documentele aferente activităţii
desfăşurate;

 întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la
nivelul compartimentului.
Perioada
Funcția sau postul ocupat
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Ianuarie 2012 – iunie 2015
Director

Prof. Simona ANTONIE

Tipul activităţii sau sectorul de - Exercitarea conducerii executive a unităţii de învăţământ, în conformitate cu
activitate atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale;
- Reprezentarea unității de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice,
în limitele competenţelor prevăzute de lege.
-

Manifestarea

loialității

faţă

de

unitatea

de

învăţământ,

credibilitate

şi

responsabilitate în decizii, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajarea şi
susținerea colegilor, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea
în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.
- Coordonare directă a compartimentul financiar-contabil prin care se realizează
evidenţa contabilă sintetică şi analitică, precum şi execuţia bugetară.
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional Agricol „Carol I” str. Strehareţi, nr.150, Slatina, Olt
Perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012
Funcţia sau postul Profesor metodist
ocupat
Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic, str. Ionaşcu, nr.38, Slatina, Olt
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ, educație și formare
activitate
Principalele activităţi şi

- Organizarea, proiectarea programelor de formare continuă a activităţilor de

responsabilităţi informare, documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar;
- Promovarea ofertei de programe de formare continuă;
- Iniţierea şi organizarea activităţilor ştiinţifice.
Perioada

1999 - prezent

Funcţia sau Profesor titular de limba franceză
postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional Agricol „Carol I” str. Strehareţi, nr.150, Slatina, Olt

Tipul activităţii sau sectorul de

Învăţământ, educație și formare

activitate
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Principalele activităţi şi - Planificarea/ proiectarea, instruirea, evaluarea elevilor în cadrul orelor de limba
responsabilităţi
franceză;
- Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la
C.N.A „CAROL I”, Slatina, în anii şcolari 2003/2005 şi 2010/2011;
- Responsabil al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la C.N.A „CAROL I”,
Slatina, 2007 – 2010;
- Responsabil al Comisiei metodice de Limbi moderne la C.N.A „CAROL I”, Slatina,
2008-2011;
- Membru în Consiliul de administraţie de la C.N.A. „CAROL I”, Slatina;
- Metodist al ISJ Olt, Limba franceză, 2009-2014;
- Metodist al ISJ Olt, Departamentul Implementarea descentralizării 2014- 2015
- Coordonator al simpozionului judeţean „Interferențe trecut-prezent și viitor în
învățământul românesc”
- Coordonator al simpozionului interjudețean „Satul românesc, spațiu culturalartistic“
- Coordonator al concursului județean de proiecte inter și multidisciplinare de tip
webquest „Activ și interactiv“
- Coordonator al concursului interjudețean de proiecte științifice de tip webquest
„interdisciplinaritate pentru o școală activă“
Perioada

2000 - 2015

Funcţia sau postul ocupat Ş. L.– limba franceză
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de

U.S.A.M.V. Bucureşti, filiala Slatina, Str. Strehareţi, nr. 150, Slatina, Olt
Învăţământ, educatie și formare

activitate
Principalele activităţi şi Planificarea/ proiectarea, instruirea, evaluarea studenților în cadrul orelor de limba
responsabilităţi franceză
Perioada ianuarie 2012 – martie 2012
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt în proiectul ,,Pas cu pas spre viața activă,,/ responsabil
activități școală
Numele şi adresa angajatorului I.S.J. Dâmbovița, I.S.J. Olt

Perioada mai 2015 – aprilie 2016
Funcţia sau postul ocupat Coordonator telecentru Slatina în proiectul ,,Educația, șansa mea pentru o nouă
viață,,
Numele şi adresa angajatorului I.S.J. Olt
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Educaţie şi formare
Perioada 2010
Calificarea/diploma obţinută Profesor gradul didactic I- Diplomă gradul didactic I
Perioada 2005
Calificarea/diploma obţinută Profesor gradul didactic II- Certificat gradul II
Perioada 2002
Calificarea/diploma obţinută Profesor gradul didactic definitiv – Certificat Definitivare în învățământ
Perioada Octombrie 2008 - iunie 2010
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master în domeniul Limbă şi literatură, programul de studii „Langue
francaise, didactique et litteratures dans l’espace francophone”
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova / Facultatea de Litere
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 1995-1999
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licență
Numele şi tipul instituţiei de

Universitatea din Craiova / Facultatea de Litere si Istorie / Specializarea: Lb. şi lit.

învăţământ / furnizorului de

Franceză - lb. şi lit. Română

formare
Perioada 1990-1994
Calificarea / diploma Diplomă de bacalaureat
obţinută
Numele şi tipul instituţiei de Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina
învăţământ / furnizorului de
formare

Cursuri și formare
profesională
Perioada 27.04.2012 – prezent
Calificarea/ Membru al Corpului național al experților în managementul educațional
diploma obţinută
Perioada Noiembrie – decembrie 2013
Calificarea / diploma obţinută Expert accesare fonduri structurale și coeziune, certificat
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Perioada Noiembrie 2013
Calificarea / diploma obţinută Adeverință ,,Dezvoltarea competențelor pentru o lectură performantă,,
Perioada Octombrie – noiembrie 2013
Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect, certificat
Perioada Octombrie 2012 – august 2013
Calificarea / diploma obţinută Adeverință curs ,,E-manager școală plus!,,
Perioada August 2013
Calificarea / diploma obţinută Adeverință curs de formare ,,Tendințe în evoluția sistemului de învățământ din
România,,
Perioada Aprilie – mai 2013
Calificarea / diploma obţinută Metodist, certificat
Perioada Mai – iunie 2012
Calificarea / diploma obţinută Evaluator de competenţe profesionale, certificat
Perioada Februarie – martie 2012
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă „Educaţie nonformală”
Perioada Martie 2012
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă „Management educaţional european”
Perioada Ianuarie – februarie 2012
Calificarea / diploma obţinută „Iniţiere în tehnologia informaţiei”. „Dimensiuni europene moderne în
predarea limbii franceze”
Perioada august – septembrie 2011
Calificarea / diploma obţinută Atestat „Tinerii împotriva violenţei”
Perioada MAI– OCTOMBRIE 2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat curs de formare continuă „Formare specialişti în evaluare INSAM”
Perioada APRILIE – IUNIE 2011
Calificarea / diploma obţinută Formator, certificat
Perioada 15.04.2010 - 26.05.2010
Calificarea / diploma obţinută Mentor, certificat
Perioada Martie 2008
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Calificarea / diploma obţinută Stagiul de formare „Francais sur objectifs specifiques”, atestat
Perioada 2006/2007
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă „Utilizare AeL” Competenţe de utilizare, creare
de lecţii şi teste pe platforma AeL.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

limba română

Limba(i) străină(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la

Scriere
Discurs oral

conversaţie

Exprimare
scrisă

Limba franceză

C2

C2

C2

C2

C2

Limba engleză

A2

A2

A2

A2

A2

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

Comunicativ, competitiv, motivaţie intrinsecă, climat psihosocial deschis, abilităţi
de comunicare publică, dinamism, gândire flexibilă, atitudine proactivă, putere de
concentrare, toleranţă, sociabilitate.

Competenţe şi aptitudini

Seriozitate, flexibilitate, automotivaţie, abilităţi de coordonare, abilitatea de

organizatorice

planificator, capacitatea de a forma o echipă, deschis managementului de
proiect, simţ dezvoltat al răspunderii, viteză de reacţie la situaţii de criză,
capacitate de mediator.

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Cunoștințe și competențe de utilizare a calculatorului dobândite prin participarea la
diferite cursuri și stagii de formare
Disponibilitate la program prelungit, comportament profesional, motivat şi orientat
către atingerea obiectivelor.

Permis(e) de conducere
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Informații suplimentare Publicaţii: - „Eficienţa mijloacelor audio-vizuale în predarea, învăţarea limbilor
străine”, articol publicat în broşura Simpozionului interjudeţean
„Colegiul Naţional Agricol CAROL I – 125 de ani de tradiţie în
învăţământul românesc” – decembrie 2008
- ,,Les temps du passe dans les manuels roumains de FLE” articol
publicat în broşura Simpozionului internaţional „Limbile străineOrizonturi deschise”-noiembrie 2009
- „Violenţa în mediul şcolar”, articol publicat în revista naţională de
ştiinţă şi educaţie: „Pro educaţia”, decembrie 2010
- „Dramaturgia lui Eugen Ionescu”, articol publicat în revista
Simpozionului naţional „Eugen Ionescu – Prima sută de ani” – ianuarie
2011
- „Prefixes ultra employes dans la communication”, articol publicat
în revista naţională de ştiinţă şi educaţie: „Pro educaţia”, decembrie
2011
- „Les variétés du français en suisse romande ”, articol publicat în
revista naţională de ştiinţă şi educaţie: „Pro educaţia”, aprilie 2012
- Ghid metodic: „Les temps du passe. Propositions d’ameliorations
des manuels roumains de FLE”
- Auxiliar didactic: „L’interculturel dans l’enseignement du FLE”
- Dictionar roman-francez de termeni agricoli, ISBN 978-606-615443-7, editura Hoffman, februarie 2012
- Les temps de narration: passe simple, imparfait et passe compose,
ISBN 978-606-615 444-4, editura Hoffman, februarie 2012
- La structure de la phrase interrogative directe en francais et en
roumain, ISBN 978-606-615-796-4, editura Hoffman, ianuarie 2015
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