Curriculum vitae
european

Mariana GHEORGHE

Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

Mariana GHEORGHE

Strada N.Bălcescu, Nr.58, Bl.P14, Sc.1, Et.2, Ap.24, Localitatea Balş,
Adresa Judeţul Olt, România
Telefon
E-mail

0249/450 162

Româna

Data naşterii

23 decembrie 1967

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

0721799736

marianagheorghe95@yahoo.com

Naţionalitate

Postul/functia vizata

Mobil

Inspector Scolar General Adjunct al ISJ Olt
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B,
localitatea Slatina, judeţul Olt
Conducere, coordonare, indrumare si control - Invatamant

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

Perioada
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09.01.2017 – prezent
Centrul Scolar de Educatie Incluziva Bals , localitatea Balş, judeţul Olt
Predare - învătare - evaluare

Profesor itinerant
Îndeplinirea obligaţiilor specifice activităţii desfăşurate
Participarea la viaţa şcolii
Pregătirea suplimentară a elevilor în scopul obţinerii performanţei şcolare şi
a progresului şcolar, în general
09.10.2013-09.01.2017

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

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea'' Bals
Conducere, coordonare, indrumare si control

Director
20.11.2012 - 08.10.2013
Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25 , localitatea
Balş, judeţul Olt
Predare - învătare - evaluare

Profesor pentru învăţământul primar
Îndeplinirea obligaţiilor specifice activităţii desfăşurate
Participarea la viaţa şcolii
Pregătirea suplimentară a elevilor în scopul obţinerii performanţei şcolare şi
a progresului şcolar, în general
18.09.2012 – 19.11.2012
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B,
localitatea Slatina, judeţul Olt

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Conducere, îndrumare şi control

Funcţia sau postul ocupat

Inspector şcolar pentru mentorat

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

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Pagina 2 din 22 - Curriculum vitae
GHEORGHE Mariana

Organizarea şi coordonarea activităţii de mentorat
Selectarea cadrelor didactice în vederea realizării activităţii de mentorat
Eficientizarea compartimentului mentorat
01.09.2012 – 17-09.2012
Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25 , localitatea
Balş, judeţul Olt
Predare - învătare - evaluare

Profesor pentru învăţământul primar
Îndeplinirea obligaţiilor specifice activităţii desfăşurate
Participarea la viaţa şcolii
Pregătirea suplimentară a elevilor în scopul obţinerii performanţei şcolare şi
a progresului şcolar, în general
29.05.2012 – 31.08.2012
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8 B,
localitatea Slatina, judeţul Olt

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

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

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

Perioada
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Conducere, îndrumare şi control
Inspector Şcolar General Adjunct al ISJ Olt
 Stabilirea strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale ISJ Olt
 Planificarea activităţilor din cadrul ISJ Olt
 Asigurarea repartizării resurselor financiare necesare desfăşurării
activităţilor ISJ Olt
 Organizarea activităţilor ISJ Olt
 Conducerea/ Coordonarea activităţii compartimentelor ISJ Olt
 Asigurarea climatului de muncă eficient
 Asigurarea resurselor umane necesare unui învăţământ de calitate
 Elaborarea materialelor de sinteză
 Menţinerea legăturii cu şefii ierarhici superiori, cu ceilalţi şefi de
compartimente
 Reprezentarea ISJ Olt în relaţii publice
 Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii
 Perfecţionarea activităţii proprii
 Asigurarea dezvoltării formării profesionale a personalului
 Membru al Consiliului de Administraţie al ISJ Olt
Preşedinte/Membru al altor structuri organizatorice care funcţionează la
nivelul ISJ Olt
09.09.2010 – 25.05.2012
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8 B,
localitatea Slatina, judeţul Olt
Conducere, îndrumare şi control
Inspector Şcolar General al ISJ Olt
Conducere, îndrumare şi control
 Stabilirea strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale ISJ Olt
 Planificarea activităţilor din cadrul ISJ Olt
 Asigurarea repartizării resurselor financiare necesare desfăşurării
activităţilor ISJ Olt
 Organizarea activităţilor ISJ Olt
 Conducerea/ Coordonarea activităţii compartimentelor ISJ Olt
 Asigurarea climatului de muncă eficient
 Asigurarea resurselor umane necesare unui învăţământ de calitate
 Elaborarea materialelor de sinteză
 Menţinerea legăturii cu şefii ierarhici superiori, cu ceilalţi şefi de
compartimente
 Reprezentarea ISJ Olt în relaţii publice
 Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii
 Perfecţionarea activităţii proprii
 Asigurarea dezvoltării formării profesionale a personalului
 Preşedinte al Consiliului de Administraţie al ISJ Olt
 Preşedinte al altor structuri organizatorice care funcţionează la nivelul ISJ
Olt
07.09.2009 - 09.09.2010

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, str. Ec. Teodoroiu, nr. 8 B, localitatea
Slatina, judeţul Olt
Conducere, îndrumare şi control

Funcţia sau postul
ocupat

Inspector Şcolar General Adjunct
(Compartimentul Management, Evaluare Instituţională, Programe şi
Politici de Personal)

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

 Stabilirea strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare a
compartimentului
 Planificarea activităţilor din cadrul compartimentului
 Asigurarea repartizării resurselor financiare ale activităţii compartimentului
 Organizarea activităţilor compartimentului
 Conducerea/ Coordonarea activităţii compartimentului
 Asigurarea climatului de muncă eficient
 Asigurarea resurselor umane necesare unui învăţământ de calitate
 Elaborarea materialelor de sinteză
 Menţinerea legăturii cu şefii ierarhici superiori, cu ceilalţi şefi de
compartimente din ISJ Olt
 Reprezentarea instituţiei în relaţii publice
 Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii
 Perfecţionarea activităţii proprii
 Asigurarea dezvoltării/ formării profesionale a personalului

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

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
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17.06.2009 - 07.09.2009
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, str. Ec. Teodoroiu, nr. 8 B, localitatea
Slatina, judeţul Olt
Învăţământ
Inspector Şcolar pentru Învăţământul Primar
 Controlul şi verificarea aplicării legislaţiei şi a actelor normative în vigoare,
privind curriculumul şcolar
 Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inspecţiei şcolare la
nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar
 Monitorizarea utilizării manualelor alternative şi a auxiliarelor didactice
avizate
 Verificarea şi evaluarea tuturor activităţilor şi serviciilor din învăţământul
primar
 Monitorizarea şcolarizării elevilor şi participarea acestora la cursuri pe
durata învăţământului obligatoriu şi la activităţile educative extraşcolare
desfăşurate la nivelul învăţământului primar
 Asigurarea organizării şi desfăşurării concursurilor şcolare pe obiecte de
studiu, în condiţiile legii şi în conformitate cu regulamentele, normele şi
metodologiile elaborate de ministerul de resort
 Elaborarea de îndrumări şi recomandări metodice privind derularea
învăţământului primar
 Desfăşurarea activităţilor de inspecţie şcolară
 Aplicarea prevederilor legale
Asigurarea dezvoltării curriculumului în funcţie de nevoile de formare
zonală, locală şi judeţeană Olt
24.06.2005 - 17.06.2009
Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25 , localitatea
Balş, judeţul Olt

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi

Învăţământ
Institutor I, Gradul I
 Managementul clasei şi al organizaţiei şcolare
 Dezvoltarea de competenţe personale şi a abilităţilor de viaţă
 Asigurarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor şi a transferului de informaţie
 Adaptarea conţinuturilor particularităţilor de vârstă şi nevoilor elevilor
 Realizarea progresului şcolar pe parcursul ciclului de formare
 Organizarea şi desfăşurarea programelor de învăţare diferenţiată pentru
elevii cu Cerinţe Educative Speciale cu rămânere în urmă la învăţătură sau
pentru cei capabili de performanţe înalte
 Organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare în concordanţă cu legislaţia
şcolară în vigoare

Perioada 14.01.2004 - 24.04.2005
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi

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

Director Adjunct
 Îndeplinirea atribuţiilor în concordanţă cu prevederile ROFUIP şi cele ale
Regulamentului Intern stabilite prin fişa postului
 Monitorizarea activităţii şcolare şi extraşcolare din unitatea de învăţământ
 Avizarea activităţii coordonatorului pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare
 Preluarea prerogativelor directorului, în lipsa acestuia
 Îndeplinirea atribuţiilor delegate de către director pe perioadă determinată
Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25 , localitatea
Balş, judeţul Olt
Învăţământ
07.05.2001-14.01.2004
Institutor
 Managementul clasei şi al organizaţiei şcolare
 Dezvoltarea de competenţe personale şi a abilităţilor de viaţă
 Asigurarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor şi a transferului de informaţie
 Adaptarea conţinuturilor particularităţilor de vârstă şi nevoilor elevilor
 Realizarea progresului şcolar pe parcursul ciclului de formare
 Organizarea şi desfăşurarea programelor de învăţare diferenţiată pentru
elevii cu Cerinţe Educative Speciale cu rămânere în urmă la învăţătură sau
pentru cei capabili de performanţe înalte
 Organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare în concordanţă cu legislaţia
şcolară în vigoare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25 , localitatea
Balş, judeţul Olt
Învăţământ
1998- 07.05.2001
Director Adjunct

Principalele activităţi si
responsabilităţi

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

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

 Îndeplinirea atribuţiilor în concordanţă cu prevederile ROFUIP şi cele ale
Regulamentului Intern stabilite prin fişa postului
 Monitorizarea activităţii şcolare şi extraşcolare din unitatea de învăţământ
 Avizarea activităţii coordonatorului pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare
 Preluarea prerogativelor directorului, în lipsa acestuia
 Îndeplinirea atribuţiilor delegate de către director pe perioadă determinată
Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25 , localitatea
Balş, judeţul Olt
Învăţământ
01.09.1995-1998
Învăţător
 Managementul clasei şi al organizaţiei şcolare
 Dezvoltarea de competenţe personale şi a abilităţilor de viaţă
 Asigurarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor şi a transferului de informaţie
 Adaptarea conţinuturilor particularităţilor de vârstă şi nevoilor elevilor
 Realizarea progresului şcolar pe parcursul ciclului de formare
 Organizarea şi desfăşurarea programelor de învăţare diferenţiată pentru
elevii cu Cerinţe Educative Speciale cu rămânere în urmă la învăţătură sau
pentru cei capabili de performanţe înalte
 Organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare în concordanţă cu legislaţia
şcolară în vigoare
Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25 , localitatea
Balş, judeţul Olt
Învăţământ
30.08.1986- 01.09.1995
Învăţător
 Managementul clasei şi al organizaţiei şcolare
 Dezvoltarea de competenţe personale şi a abilităţilor de viaţă
 Asigurarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor şi a transferului de informaţie
 Adaptarea conţinuturilor particularităţilor de vârstă şi nevoilor elevilor
 Realizarea progresului şcolar pe parcursul ciclului de formare
 Organizarea şi desfăşurarea programelor de învăţare diferenţiată pentru
elevii cu Cerinţe Educative Speciale cu rămânere în urmă la învăţătură sau
pentru cei capabili de performanţe înalte
 Organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare în concordanţă cu legislaţia
şcolară în vigoare

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Nr. 1, localitatea Balş, judeţul Olt
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ
activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
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2016
Adminpedia Brasov

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Program de formare ,,Managementul conflictelor si negocierea in institutiile
publice”

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
CNDRU EUROSTUDY
Program de formare continua ,,Dezvoltarea competentelor de leader in
managementul educational''

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat - 25 credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă
2015

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
CNDRU EUROSTUDY
Program de formare continua ,,Dezvoltarea competentelor in domeniul
educatiei parintilor''

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat - 15 credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
Inspectoratul Scolar Judetean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
Program de formare continua ,,Interventia psiho-pedagogica necesara
pentru integrarea copilului cu cerinte educative speciale in invatamantul de
masa''

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinta - 24 ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Adminpedia Brasov

Program de formare ,,Management performant si dezvoltare manageriala”

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
Inspectoratul Scolar Judetean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
Program de formare continua ,,Consiliere si inovare pedagogica in CDI''

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinta - 24 ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă
2014

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Adminpedia Brasov

Program de formare ,,Bazele administratiei publice”

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

2012
Fundaţia Cultural Umanitară ,,Henri Coandă” Oradea

Program de formare ,,Management educaţional european”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 30 de credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Proiect POS DRU /1/1.1/S/2 - ,,Profesionisti in managementul educational
preuniversitar'' , ID 4037
Program de formare ,,Leadership si management educational in sistem
descentralizat''

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 14 credite

Nivelul de clasificare a formei de
intruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
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Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamntul Preuniversitar

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Program de formare ,,Controlul calitatii in scoala''

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 5 credite

Nivelul de clasificare a formei de
intruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Universitatea Valahia din Targoviste
Program de formare ,,Instruire diferentiata''

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat - 25 credite

Nivelul de clasificare a formei de
intruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Universitatea Valahia din Targoviste
Program de formare continua ,,Abilitare curriculara''

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat - 25 credite

Nivelul de clasificare a formei de
intruire/ învăţământ

Formare continuă

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

2011

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Program de formare “Leadership şi management educaţional în sistem
descentralizat ”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă – 14 credite

Nivelul de clasificare a formei de
intruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - DGMRURS cu
Nr.4921/ 28.12.2010
Program de formare ,,Evaluarea - act integrat al activităţii pedagogice”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă – 24 ore

Nivelul de clasificare a formei de
intruire/ învăţământ

Formare continuă
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Program de formare ,,Tinerii împotriva violenţei”

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat de formare continuă a personalului didactic - 21 de credite

Nivelul de clasificare a formei de
intruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Program de formare ,,Mediator şcolar”

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire – 60 ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Program de formare ,,Comunicare în limba engleză”

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire – 100 ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Program de formare ,,Evaluator de competenţe profesionale”

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire - 100 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma obţinută
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

Proiect ,,Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in
invatamantul preuniversitar'' ID 3074
Program de formare continua ,,Formare specialisti in evaluare INSAM''
Adeverinta – 7 credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Formare continuă

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Program de formare ,,Formator de formatori”
Certificat de absolvire – 40 de ore

Formare continuă

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
SIVECO Romania

Program de formare continua ,,Instruirea in societatea cunoasterii”

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat – 25 credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
SOFTWIN SRL

Program de formare continua ,,Formarea de specialisti in evaluare INSAM”

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat – 7 credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

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

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
Casa Corpului Didactic Mehedinți

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Cursul „Evaluarea- act integrat al activității pedagogice”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverință - 24 ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
Casa Corpului Didactic Mehedinți

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Cursul „Lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaționale”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverință - 24 ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
Fundația „Tineri pentru tineri”

Programul „Educație pentru sănătate/ Decidenți”

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat – 10 credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
Casa Corpului Didactic Mehedinți

Cursul „Lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaționale”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverință – 24 ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

2010
Universitatea din Piteşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Program de formare ,,Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă – 20 de credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Program de formare ,,Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor”

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat de formare continuă a personalului didactic– 10 credite

Nivelul de clasificare a formei de
intruire/ învăţământ

Formare continuă
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Universitatea din Piteşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Program de formare ,,Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică”

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat de formare continuă a personalului didactic – 20 de credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Casa Corpului Didactic a Judeţului Argeş

Program de formare ,,Managementul informaţiei în unităţile de învăţământ”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 15 credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Program de formare ,,Manager de proiect”

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire – 100 ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Program de formare ,,Mentor”

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire - 80 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
intruire/ învăţământ

Formare continuă

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma obţinută
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2009
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Universitatea din Piteşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Program de formare ,,Management şi comunicare”
Atestat de formare continuă a personalului didactic - 30 de credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Formare continuă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Casa Corpului Didactic a Judeţului Olt
Program de formare ,,Integrarea noilor tehnologii în procesul de predaretabla interactivă MIMIO”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 32 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

2008
Ministerul Educaiei, Cercetării şi Inovării
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Casa Corpului Didactic a Judeţului Olt
Program de formare ,, Formarea continuă - concepţie şi strategie”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 32 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

2007
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Casa Corpului Didactic a Judeţului Olt
Program de formare ,,LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ în viziunea
gramaticii limbii române” – ediţia 2006

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 32 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Consiliul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar
Program de formare ,,Educaţia la timpul viitor”

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat de formare continuă a personalului didactic - 30 de credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
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Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Profilul: Management Educaţional şi Comunicare Instituţională

Tipul calificării / diploma obţinută

Diplomă de Master

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

ISCED 5

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

2006
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Casa Corpului Didactic a Judeţului Olt
Curs de formare si dezvoltare profesionala ,,Educatie civica, curriculum si
perfectionarea cadrelor didactice” –

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 40 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Casa Corpului Didactic a Judeţului Olt
Curs de formare si dezvoltare profesionala,,Parintele, partenerul scolii”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 32 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Casa Corpului Didactic a Judeţului Olt
Curs de formare ,,Profesorii metodisti si inspectia scolara''

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 20 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Casa Corpului Didactic a Judeţului Olt
Stagiu ,,Consiliere si orientare”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 24 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
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Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ministerul Sanatatii
Fundatia Tineri pentru tineri

Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

Curs de formare in educatie pentru sanatate din cadrul Programului National
,,Educatia pentru Sanatate in Scoala Romaneasca”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverinţă - 40 de ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

2003

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar
Program de formare continua ,,Program de formare - informare a
invatatorilor/institutorilor incadrati la clasa I si a II a in anul scolar 2003-2004”

Tipul calificării / diploma obţinută

Atestat - 11 credite

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

2002
Inspectoratul Școlar al Județului OLT
Casa Corpului Didactic OLT
Stagiul de perfecționare – „Modernizarea strategiilor de aplicare a curriculumului școlar”

Tipul calificării / diploma obţinută

Adeverință – 40ore

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

Formare continuă

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

1999-2003
Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Ştiinţe Juridice
Specializarea: Drept

Tipul calificării / diploma obţinută

Diplomă de Licenţă

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

ISCED 5

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat/ aptitudini
ocupaţionale

1982-1986

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului
Profilul: Pedagogic

Tipul calificării / diploma obţinută

Diplomă de Bacalaureat

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învăţământ

ISCED 3
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Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Franceză
Engleză

Înţelegere
Ascultare
E
Utilizator
B
independ
2
ent

B
2

Vorbire

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Utilizato
r
indepen
dent

Utilizator
B
independ
1
ent

Utilizator
B
independ
1
ent

Scriere

Utilizator
B
independ
1
ent

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competențe de comunicare
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Competențe de comunicare și relaționare dobândite ca urmare a
susținerii de activități didactice cu:
 elevii – comunicare deschisă în cadrul procesului de învățare;
 adulții – prin susținerea de cursuri de formare;
 cadrele didactice din liceu și din cadrul ISJ OLT – dobândite cu
ocazia coordonării, exercitării de-a lungul timpului a unor funcții de
conducere sau cu ocazia participării la activități comune, cursuri,
instruiri, perfecționări.
Abilitatea de a comunica în cadrul grupului și a organizației, urmare a
experienței de reprezentare a școlii și a desfășurării unor activități comune
școală-comunitate locală, mediu de afaceri, etc.
Competențele de comunicare au fost ca urmare a specializării în
comunicare prin intermediul:
 Ministerul Educației Naționale – Fundația Cultural Umanitară „Henri
Coandă” Oradea – Program de formare continuă „Management
educațional european”
 Ministerul Educației Cercetării și Inovării,
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Certificat de
absolvire „Formator de formatori”
 Ministerul Educației Cercetării și Inovării,
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Certificat de
absolvire „Formator ”
 Ministerul Educației Cercetării și Inovării,
Universitatea din Pitești – Atestat de formare continuă
„Management și comunicare”
 Asociația Centrul de Consultanță și Dezvoltare a Resurselor Umane
Slatina – Adeverință – formator lector

Competențe organizaționale manageriale
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Dețin competențe organizaționale/ manageriale necesare îndeplinirii
funcțiilor managementului educațional, respectiv: previziunea (planificarea),
organizarea, motivarea – antrenarea, conducerea, coordonarea, evaluarea
și controlul, activităților, dobândite ca urmare a specializării și a deținerii
unor funcții de conducere la nivelul ISJ OLT.
Documente care atestă deținerea competențelor organizaționale /
manageriale:
 Facultatea de Comunicare și Relații publice – „Master Management
Educațional și Comunicare Instituțională”
 Universitatea „Constantin Brîncuși ” Tîrgu Jiu – Facultatea de Științe
Juridice și Administrative
 Ministerul Educației și Cercetării Științifice
CNDRU EUROSTUDII „Dezvoltarea competențelor de leader în
management educațional”
 Ministerul Educației Naționale
Fundația Orizont –„Leadership și management educațional în
sistem descentralizat”
Funcții deținute:
 Inspector Școlar General – 2010-2012
 Inspector Școlar General Adjunct - 2009-2010-2012
 Inspector Școlar pentru Mentorat - 2012
 Inspector Școlar de Specialitate pentru Învățământ Primar - 2009
 Președinte Consiliul de Administrație al ISJ OLT - 2010,2011,2012
 Membru în Consiliul de Administrație al ISJ OLT – 2010- 2012

 Președinte Comisia Județeană de Monitorizare a Concursului pentru
ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacantere/zervate – 20102012
 Membru în Consiliul Consultativ al ISJ OLT – 2010-2016
 Membru în Consiliul Consultativ al ISJ OLT – la specialitatea
învățământ primar – 2010-2016
 Membru în Consiliul Consultativ al ISJ OLT – pentru Compartimentul
Mentorat – 2012-2013
 Metodist evaluator pentru Compartimentul învățământ primar – 20082014
 Membru în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
Pentru Formare Profesională(C.L.D.P.S.F.P.)-2011
 Profesor Mentor pentru inserția profesională a profesorilor/cadrelor
didactice stagiari/stagiare-2012
 Responsabil al Cercului pedagogic al învățătorilor – zona Balș –
2005-2009
 Organizator al Târgului de oferte educaţionale, Slatina 2011
 Organizator Gala Excelenţei în Educaţie, Slatina 2011
 Organizator al activităţilor educative şi extracurriculare desfăşurate în
cadrul Proiectului Educaţional „Rolul învăţătorului şi elevului în
obţinerea performanţelor şcolare” (2009, Dolj)
 Organizator Concurs KANGOUROU, 2005
 Organizator Concursul Național de Matematică Euclid – 2013
 Organizator Concursul Național „Micul matematician”–2009/2010
 Organizator al Proiectului Național Olimpiadele Cunoașterii – 2015
 Organizator Concursul Cangurul Lingvist 2013-2014
 Organizator Concursul național Gazeta Matematică Junior – 20142015
 Inițiator și coordonator al proiectului educativ „Universul copilăriei”2011-2012
 Coordonator al proiectului „Incluziune socială, calitate educațională,
eficiență managerială” -2010
 Organizator concursul național „Made For Europe”- 2011
 Organizator al Festivalului interjudețean de teatru francofon (ediția a
VII-a)-2011
 Organizator al Simpozionului internațional „Anul european al
voluntariatului” – 2011
 Coordonator al Simpozionului Național „Strategii moderne, calitate,
perfecționare, formare continuă”- 2010
 Coordonator al Simpozionului Național „PROEDU” OLT- 2011
 Organizator Faza Națională a Olimpiadei pentru disciplinele din aria
curriculară „Tehnologii”-2012
 Coordonator al Proiectului Regional „Tradiții și obiceiuri românești” -2016
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Competențe dobândite la locul de
muncă

Competențe de organizare, coordonare, conducere și control – evaluare
dobândite ca urmare a exercitării unor funcții de conducere la nivelul unității
de învățământ.
Competențe de organizare și coordonare a claselor de elevi dobândite
ca urmare a desfășurării de activități instructiv educative pe cicluri de
învățământ.
Competențe de muncă în echipă ca urmare a participării la elaborarea
de regulamente, metodologii, precum și urmare a deținerii calității de
membru în diverse comisii de lucru.
Funcții deținute:
 Director Liceul Teoretic „Petre Pandrea” - 2013-2016
 Director Adjunct Liceul Teoretic „Petre Pandrea”-1998-2001, 20042005
 Responsabil Comisie de Evaluare a Calității
 Președinte Comisia Județeană pentru Prevenirea și Combaterea
Violenței în Mediul Școlar
 Responsabil al Comisiei Metodice a învățătorilor din cadrul Liceului
Teoretic ”Petre Pandrea” Balș – 2005-2009
 Membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Petre
Pandrea” Balș – 2005-2009

Competențe informatice

Competențe de utilizare a calculatorului dobândite la cursurile de
formare de profil și prin autoinstruire.
 Certificat Operator Calculatoare – 2000 CCD OLT
 Atestat de formare continuă –„ Instruirea în societatea cunoașterii2011”
 Certificat-Utilizarea instrumentelor online în educație - 2014-2015
Alte competențe

Competenţe sociale






Capacitatea de a lucra în grup în cadrul unor echipe.
Capacitatea de a lucra cu elevii din toate mediile sociale/culturale
Competențe dobândite în cadrul participării la unele cercetări/studii
Competențe dobândite în activitățile de voluntariat desfășurate
 Certificat de participare la cercetare psihopedagogică;
 Diplomă de excelență „Olimpiadele Kaufland” - premiu
20000euro;
 Coordonator proiect de voluntariat privind incluziunea socială a
copiilor de etnie rromă;
 Adeverință Asociația PRO Democrația Craiova – voluntar
 Certificat de voluntariat – organizația „Salvați identitatea satului”
 Coordonator Proiect „Let's Do It, Romania!”

Competențe tehnice

 Curs Markering şi reclamă (Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Olt, 2001)
 Curs Calitatea Mediului (Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Olt, 2001)
 Curs Tehnici de comerţ internaţional - Comunicare şi negociere
(Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt, 2001)
 Curs Calitatea produselor şi serviciilor (Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Olt, 2001)
 Curs Limba engleză (Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt,
2001)
 Curs Limba franceză (Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt,
2001)

Pagina 20 din 22 - Curriculum vitae
GHEORGHE Mariana

 Curs Managementul firmei şi al resurselor umane(Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt, 2001)
 Certificat de absolvire „Comunicare în limba engleză” - 2011
Permis de conducere

categoria B
Informații suplimentare

Publicații

1. Lucrări de management educațional sau de specialitate publicate, cu
ISBN/ ISSN
 „Managementul calității în învățământul preuniversitar” – editura
Hoffman, 2011- autor
 „Activitățile matematice diferențiate cu elevii din ciclul primar și
eficiența lor”- editura Hoffman, 2011- autor
 „Caietul învățătorului” -editura Hoffman, 2010- coautor
2. Articole de management educațional sau de specialitate publicate:
 Revista „PRO Educația” – editura „ȘTEF” Drobeta Turnu-Severin
 Revista „PRO Educația”- CCD OLT
 Revista „EUROED”- editura Hoffman
Certificat colaborator – editura Hoffman
Certificat colaborator – Revista REDIMO
Diplomă de excelență – Editura Revistei Didactica Nova din Craiova

Prezentări



Lucrarea „Proiectul de cercetare ca metodă alternativă
(complementară) de evaluare” – Simpozion Internațional „Puterea și
limitele educației în egalizarea șanselor”

Proiecte



Membru echipa de proiect lingvistic, internațional „Mit și adevăr”
Comenius -2004-2005
Membru echipa de implementare a proiectului internațional din
programul Erasmus+ al Comisiei Europene- „e(maths+science)”2014-2016
Membru echipa de implementare a proiectului Comenius Regio –
„Art and sport as a driving force ofe the school's development”- 20102012
Parteneriat educațional internațional cu instituții din Chișinău,
Republica Moldova „Tradiție și contemporaneitate”
Expert implementare activități in cadrul proiectului „Optimizarea
sistemului de învățământ prin dezvoltarea competențelor
profesionale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar”,
POSDRU/85/1.3/S/63641-2010
Manager de proiect – „Moninsert- Monitorizarea inserției profesionale
a absolvenților de învățământ tehnic și profesional, Nivel 1 și Nivel 2”
POSDRU/90/2,1/S56514 - 2010
Expert în cadrul proiectului –„ Optimizarea sistemului de învățământ
prin dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice
din învățământul preuniversitar”, POSDRU/85/1,3/63641 -2010
Membru echipa de scriere a Proiectului Promovarea meșteșugurilor
tradiționale din zona GAL „La noi în sat”- 2014
Membru echipa de scriere și implementare a Proiectului Promovarea
turistică a sitului Natura 2000 Pădurea Sarului de pe teritoriul GAL
„La noi în sat”- 2014
Membru echipa de scriere și implementare a Proiectului
Promovarea turistică a tradițiilor etno-folclorice ale comunităților
rurale din Valea Oltețului - 2014
Expert pe termen lung în cadrul proiectului strategic
POSDRU/162/2.2/S/141904, cu titlul „Șanse egale la educație, prin
prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”- 2014-2015
Responsabil de proiect la nivelul Partenarului I din proiectul
„Program de asistență antreprenorială pentru elevi”
POSDRU/175/2.1/S/15191
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Conferințe



Participant la Programul mondial Eco-Școala - 2014-2015



Participarea la Congresul Cadrelor Didactice din România şi al
Cadrelor didactice române de peste hotare (Asociaţia Generală a
Învăţătorilor din România-august 2009
Participant la Congresul Internațional al Asociației Europene a
Profesorilor – 2011
Conferința Egalitate – Ideal sau Normalitate organizată în cadrul
Proiectului POSDRU ID 63310 „Împreună pentru informarea
conștientizarea și promovarea egalității de șanse și gen!”- 2013




Seminarii









Distincții
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Seminarul Didactica – 2005
Seminarul Internațional PRO Educația - 2006
Seminarul cu tema „Bune practici pentru educația incluzivă” în cadrul
Programului PHARE –„Acces la educație pentru grupuri
dezavantajate” -2009
Masă rotundă organizată de în cadrul Proiectului strategic al ARACIP
„Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în
sistemul de învățământ preuniversitar din România prin
implementarea standardelor de referință”-2010
Seminarul Internațional pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație 2011
Stagiul de lucru „Training pentru implementarea eficientă a modulelor
de formare dezvoltare”-2011
Stagiul de lucru „Pregătirea etapei I de pilotare”-2011
Diplomă de Excelenţă acordată de Primăria BALŞ- (2008)
Diplomă de Excelență acordată de Direcția Județeană pentru Sport
și Tineret Olt
Diplomă de Excelență acordată de Casa Corpului Didactic OLT2016
Diplomă de Excelență acordată de ISJ OLT – 2014-2016
Diplomă de Excelență acordată de Revista Națională de Informare și
Cultură Didactică „Didactica Nova”-2016

