Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume LIŢOIU NICOLETA
Adresa Str. Sg. C-tin Popescu, nr. 13, Bl 42, ap.10., 200088 Craiova - Romania
Telefon 0351-806469

Mobil: 0743564005

E-mail nicoleta.litoiu@yahoo.com
Naţinalitate română
Data naşterii 09 iunie 1972
Sex Feminin

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada Decembrie 2011 - prezent
Funcţia sau postul ocupat / Profesor metodist detaşat Casa Corpului Didactic Dolj, prof. titular chimie
Domeniul ocupaţional Compartiment Proiecte
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate în cadrul
principale compartimentului;
Activităţi de informare, documentare şi consultanţă a cadrelor didactice
Stabilirea şi transmiterea obiectivelor şi planificărilor zilnice, lunare,
trimestriale, semestriale şi anuale ale activităţii desfăşurate în cadrul
compartimentului;
Organizarea şi derularea activităţii de identificare, selectare şi obţinere a
surselor informaţionale privind Programele U.E. sau a altor surse externe
de finanţare
Iniţierea şi organizarea de activităţi de inovaţie, metodice şi de formare
Elaborarea şi difuzarea de mijloace didactice, metodologice şi de formare
Analiza nevoii de formare, monitorizarea şi programelor de formare
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie
de activitate
Perioada Iulie – septembrie 2014
Funcţia sau postul ocupat / Expert proiect POSDRU: 153/1.1/S/141294 „E_sistem Calitate”
Domeniul ocupaţional
Numele şi adresa
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi realizarea curriculei, modulelor de curs, suportului de curs, elementele
principale propuse spre digitizare, în vederea acreditarii programului de formare,
prevăzut în cadrul proiectului POSDRU: 153/1.1/S/141294
1

Curriculum vitae al
Liţoiu, Nicoleta

Septembrie 2014

Tipul activităţii sau sectorul Formare continuă
de activitate
Perioada August 2013 - prezent
Funcţia sau postul ocupat / expert promovare şi diseminare, proiect “Education and Career Guidance –
Domeniul ocupaţional Let’s help the students choose a right career!”
Numele şi adresa Casa Corpului Didactic Dolj, str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale -

Colectarea informaţiilor şi interpretarea rezultatelor obţinute
Promovarea programului de formare
Organizarea conferinţelor pentru promovarea şi diseminarea
rezultatelor proiectului
Promovarea site-ului
Informarea cadrelor didactice

Tipul activităţii sau sectorul Proiecte
de activitate
Perioada Decembrie 2013 – iunie 2014
Funcţia sau postul ocupat Proiect POSDRU/57/1.3/S/34825 „Medierea - modalitate de soluţionare a
Domeniul ocupaţional conflictelor apărute în mediul şcolar”, beneficiar Ministerul Educaţiei
Naţionale, partener Casa Corpului Didactic Dolj
Activităţi şi responsabilităţi Responsabil program de formare continuă „Managementul conflictelor
principale din mediul şcolar Nivelul I” şi„Managementul conflictelor din mediul şcolar
Nivelul II”
- Acreditarea programelor de formare
- Informarea şi consilierea cadrelor didactice privind derularea programului
de formare
Numele şi adresa Casa Corpului Didactic Dolj, str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Formare continuă
de activitate

Perioada 1-15 septembrie 2013
Funcţia sau postul ocupat / Expert organizare cursuri la nivel local în implementarea proiectului
Domeniul ocupaţional „Pentru sănătatea ta, pentru a nu abandona şcoala!” ID 61752
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea sesiunilor de formare la nivel local
principale Informarea şi consilierea cadrelor didactice privind derularea programului
de formare
Numele şi adresa Uniunea Naţională a tuturor studenţilor din România
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Formare continuă
de activitate
iulie 2012 – august 2013
Perioada
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Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt planificare sesiuni formare şi evaluare
Proiect „Carieră de succes în învăţământul preuniversitar
implementarea de programe de formare inovative!”
POS DRU/87/1.3/S/61602

prin

Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea legăturii între reprezentanţii U.C.V. şi beneficiarul proiectului,
principale I.S.J.Teleorman şi partenerii acestuia, conform acordului de parteneriat;
Transmiterea documentelor centralizatoare către U.C.V. privind orarul de
derulare al programelor de formare acreditate,pentru fiecare serie de
implementare ;
Anunţarea datelor estimative privind sesiunile de evaluare, pe serii şi grupe de
formare reprezentantului U.C.V.;
Propuneri privind componenţa şi atribuţiile comisiilor de evaluare;
Conlucrarea cu reprezentantul U.C.V. în vederea elaborării orarului sesiunilor
de evaluare în cadrul programelor de formare: Proiectarea curriculum-ului
centrat pe competenţe, Managementul clasei de elevi – gestionarea situaţiilor
de criză, Metode interactive de predare, învăţare, evaluare;
Punerea la dispoziţia U.C.V. baza de date a absolvenţilor programelor de
formare menţionate în paragraful de mai sus, pentru tehnoredactarea
atestatele de formare ale absolvenţilor programelor de formare acreditate;
Transmiterea către M.E.C.T.S., în termen legal, copiile conform cu originalul a
documentelor rezultate în urma sesiunilor de evaluare finală pe grupe de
lucru a celor 3 programe de formare acreditate;
Numele şi adresa Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ
de activitate
Perioada

1 iunie – 30 iunie 2012

Funcţia sau postul ocupat Expert organizare seminar cu reprezentanţi ai furnizorilor de formare din
ţară pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului „Cariera de
succes in învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de
formare inovative!
POS DRU/87/1.3/S/61602
Activităţi şi responsabilităţi Organizare seminar de promovare şi diseminare a proiectului
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova
Învăţământ
octombrie 2012 – septembrie 2013
Profesor cercetător
Proiect nr. 518421 – LLP- 1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP –
„Europeans, for example”

Septembrie 2014

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Elaborarea Metodologiei identificării şi a analizei de nevoi a grupului ţintă
Organizarea de acţiuni de informare si promovare la nivel local/regional
Elaborarea materialelor de sinteza (chestionare, rapoarte) şi interpretarea
acestora
Colectarea, analiza şi utilizarea sistematică şi continuă a informaţiilor cu
privire la implementarea proiectului
Casa Corpului Didactic Dolj, str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova
Învăţământ

Perioada Septembrie 2011– decembrie 2011
Funcţia sau postul ocupat Asistent PR, Proiectul POSDRU “Cariera de succes în învăţământul
preuniversitar prin implementarea de programe inovative!”, ID 61602”
Activităţi şi responsabilităţi Menţine legătura cu furnizorii locali de servicii pentru organizarea
principale evenimentelor de promovare şi activităţilor de promovare la nivel local;
Colaborează cu asistenţii de proiect pentru organizarea activităţilor de
promovare a proiectului
Realizarea şi actualizarea newsletter-ului proiectului
Formulează propuneri de îmbunătăţire a procesului de promovare şi
diseminare a rezultatelor proiectului , la nivel judeţean
Numele şi adresa Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie – formarea adulţilor

Perioada Iulie 2010 – iunie 2011
Locul de muncă vizat / Asistent promovare (Dolj) -Proiectul „Formarea cadrelor didactice
Domeniul ocupaţional debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”, ID
/21201
Funcţia sau postul ocupat Asistent PR, proiectul POSDRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor
didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea evenimentelor şi activităţilor de informare şi comunicare
principale prevăzute în graficul activităţilor proiectului
Realizarea şi actualizarea newsletter-ului proiectului
Crearea electronică şi tipărirea machetelor sau layout-urilor pentru pliante,
reclame de presă, legitimaţii
Menţinerea relaţiilor cu furnizorii de materiale informative/promotionale
Asigurarea circuitului informaţional în cadrul echipei de proiect
Numele şi adresa Casa Corpului Didactic Dolj
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
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Educaţie – formarea adulţilor

Mai 2010- Decembrie 2011
Septembrie 2014

Funcţia sau postul ocupat Profesor metodist
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate în cadrul
principale Iniţierea şi organizarea de activităţi de inovaţie, metodice şi de formare
Elaborarea şi difuzarea de mijloace didactice, metodologice şi de formare
Activităţi de informare, documentare şi consultanţă a cadrelor didactice
Analiza nevoii de formare, monitorizarea şi programelor de formare
Numele şi adresa Casa Corpului Didactic Dolj, str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Educaţie – formarea adulţilor
Septembrie 2014 - prezent
Profesor titular chimie
Activitate de predare

Numele şi adresa C.N. Gh. Chiţu Craiova
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – învăţământ preuniversitar
de activitate
Perioada

2010 – 31 august 2014

Funcţia sau postul ocupat

Profesor titular chimie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de predare

Numele şi adresa Centrul Şcolar Beethoven Craiova
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – învăţământ preuniversitar
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2009 - 2010
Profesor documentarist
Activitate de predare

Numele şi adresa Scoala cu cls. I-VIII Bobicesti, jud. Olt
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – învăţămant preuniversitar
de activitate
Perioada 1 mai 2008 - aprilie 2010
Funcţia sau postul ocupat inspector
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Îndrumare, control, formare continuă;
Proiectare, organizare, conducere operaţională, control, evaluare,
organizarea si coordonarea activităţii, formarea grupurilor/dezvoltarea
echipelor, negocierea/rezolvarea conflictelor, reprezentarea MECT în relaţia
cu alte instituţii
Membră a: Comisiei Naţionale a Bibliotecilor din România, numire prin
ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului culturii şi
cultelor ( 2006-2009)

Numele şi adresa Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovarii - Direcţia Informatizare si Resurse
angajatorului Umane
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie

Perioada 10 februarie 2003– 01.05.2008
Funcţia sau postul ocupat Bibliotecar/prof. chimie ½ normă - cumul
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Iniţierea şi organizarea de activităţi de inovaţie, metodice şi de formare
Elaborarea şi difuzarea de mijloace didactice, metodologice şi de formare
Activităţi de informare, documentare şi consultanţă a cadrelor didactice
Analiza nevoii de formare, monitorizarea şi programelor de formare
2005-2008 – membru al Consiliului de Administraţie al Casei Corpului
Didactic Dolj

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

Casa Corpului Didactic Dolj , Str. Ion Maiorescu. Nr. 6, 200760, Craiova
Educaţie
2007-2008
Profesor chimie
Activitate de predare

Numele şi adresa Sc cu cls. I-VIII N. Balceascu Craiova + Grup Scolar « M. Basarab »
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – învăţămant preuniversitar
de activitate
Perioada 2004 - 2007
Funcţia sau postul ocupat Profesor ½ norma(cumul)
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de predare

Numele şi adresa Grupul Şcolar I.C.M.2 + Grup Scolar « M. Basarab »
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – învăţămant preuniversitar
de activitate
Perioada 2003 - 2004
Funcţia sau postul ocupat Profesor ½ norma(cumul)
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de predare

Numele şi adresa Grupul Şcolar pentru Elevi cu Deficienţe Auditive
angajatorului
Perioada 2001 - 2002
Funcţia sau postul ocupat Profesor chimie
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de predare

Numele şi adresa Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 16 -Craiova
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – învăţămant preuniversitar
de activitate
Perioada 1998 - 2001
Funcţia sau postul ocupat Profesor chimie
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de predare

Numele şi adresa Gr. Sc. Industrie Alimentara
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – învăţămant preuniversitar
de activitate
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada 27.04.2012 – pe perioadă nedeterminată
Calificarea / diploma obţinută Expert în management educaţional - Membru al Corpului Naţional de
experţi în managementul educaţional

Disciplinele principale Registrul Naţional al experţilor în management educaţional
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada Mai 2007 – aprilie 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale Formator de formatori
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Dolj
învăţământ / furnizorului de
formare
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Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada 2006 - 2008
Calificarea / diploma obţinută Profesor documentarist /Diplomă de Studii Postuniversitare de Specializare
Disciplinele principale Bibliologie şi Ştiinţa Informării
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti-Facultatea de Litere
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 6
naţională sau internaţională
Perioada 2005-2007
Calificarea / diploma obţinută Sociologia comunicării şi jurnalism /Diplomă de master
Disciplinele principale Sociologia comunicării şi jurnalism
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie- Filosofie - Geografie
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 6
naţională sau internaţională
1998-1999
Perioada
Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate – Calitatea Mediului/Diplomă de absolvire
Disciplinele principale Calitatea Mediului
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 6
naţională sau internaţională
Perioada 1994-1998
Calificarea / diploma obţinută Chimie universitară/ Diploma de licenţă
Disciplinele principale Chimie universitară
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie
învăţământ / furnizorului de
formare
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Nivelul în clasificarea ISCED 5
naţională sau internaţională
FORMARE CONTINUĂ
Perioada Aprilie –mai 2012
Diploma obţinută Atestat „Management Educaţional European”
Disciplinele principale Program de formare continuă „Management Educaţional European”- 160
studiate / competenţe ore, 60 CPT
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Centrul de Formare Profesională „Henri Coandă” Craiova
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada Ianuarie – martie 2012
Diploma obţinută Atestat „Management instituţional în sistem de învăţământ
descentralizat”
Disciplinele principale Program de formare continuă „Management instituţional în sistem de
studiate / competenţe învăţământ descentralizat”, acreditat MECTS 11 CPT
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Dolj
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada Mai 2011
Diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale Manager de proiect
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Asociaţia Dominou Craiova
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
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CURSURI DE FORMARE - 2012 –2011 – Program acreditat MECTS-„ Management instituţional în
CONTINUĂ sistem de învăţământ descentralizat- 11 CPT
- 2011-Cursul în cadrul proiectului POSDRU „Utilizare Portal eŞcoala” ;
- 18 iunie-11 iulie 2011 program de formare profesională „Privim spre viitor
Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor
informatice moderne în predarea eficientă a chimiei– e-Chimie”
- 2011, Asociaţia Dominou, program de perfecţionare – „Manager proiect”
- 2008, Universitatea din Craiova-Facultatea de Litere, Certificat de
competenţă
- lingvistică –limba engleză
- 08.09.2008 – 12.09.2008, Institutul Naţional de Administratie, Program de
perfecţionare “Implementarea proiectelor finanţate din instrumente
structurale”
- 18 mai – 21 mai 2008, CCD Dolj – Program Leonardo da Vinci „LLP –
LdV/VETRO2008”, „Training pentru îmbunătăţirea competenţelor cadrelor
didactice şi formatori în VET” – Franţa – Strasbourg
- 2007-2008, Casa Corpului Didactic Dolj, Curs acreditat CNFPA „Formare de
formatori”
- 2006, Casa Corpului Didactic Prahova, Modul de formare formatori pentru
bibliotecarii de la Casa Corpului Didactic
- 2006. Casa Corpului Didactic Prahova. Informarea şi documentarea prin
serviciile bibliotecii şcolare
- Noiembrie 2003, Institutul Internaţional de teatru – Catedra UNESCO
”Teatrul şi Cultura Civilizaţiei”, Programul “Educaţia prin Teatru”
- Noiembrie-decembrie 2002, Casa Corpului Didactic Craiova, Curs de iniţiere
în utilizarea calculatorului Windows, Word, Internet Explorer, E-mail
- Iunie 2004. Casa Corpului Didactic Dolj, Curs “A.E.L.-4”
- Octombrie 2003, Agenţia Naţională Socrates, Seminar de contact - “Non–
Formal, Informal Educational-Interferences”
- Mai-iunie 2003, Casa Corpului Didactic Craiova, „Curs de iniţiere în utilizarea
limbii engleze”
- Noiembrie –decembrie 2003, Casa Corpului Didactic, Curs „Utilizarea
tehnologiilor informaţionale: Internetul şi poşta electronică”
- decembrie 2003, Casa Corpului Didactic Craiova, “Educatia pentru sanatate
mentala si emotionala”
- Februarie 2004, Casa Corpului Didactic Craiova, “Psihopedagogia si
metodica excelentei”
- Iunie 2004, Casa Corpului Didactic Craiova, “Drama in educatie”
- Mai 2004, Casa Corpului Didactic, Curs „Managementul proiectelor
Socrates”

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
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Înţelegere

Vorbire

Scriere
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Nivel european (*)
Engleză

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B
B
B
B
B1 independen independen independen independen independen
2
1
1
2
t
t
t
t
t
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Aptitudini de organizare şi implementare de proiecte educaţionale, de
coordonare şi gestionare a proiectelor naţionale;
2011 -2012
- Organizator Seminarul naţional de promovare şi diseminare a rezultatelor
proiectului „Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin
implementarea de programe inovative!”, ID 61602”
- Coordonarea tuturor activităţilor de perfecţionare cuprinse în Calendarul
activităţilor de perfecţionare 2010 – 2011, 2011 – 2012, repartizate prin fişa
postului ;
- organizarea lansării de carte „Cuvântarea de laudă creştină în secolul al IVlea”, CCD Dolj, Iunie 2012;
- organizarea conferinţei judeţene „Ziua învăţătorului”, CCD Dolj, 6 iunie,
2012
- organizarea evenimentelor dedicate Zilelor Casei Corpului Didactic Dolj, 20 22 martie 2012;
-organizarea activităţii de voluntariat „Deschide-ţi sufletul”, Craiova, 5-12
decembrie 2011;
- organizarea etapei naţionale a Concursului de chimie „Petru Poni” –
Craiova, 18 – 21 aprilie 2011 ;
- organizarea mesei rotunde „Natura între artă şi realitate”, proiect
Grundtvig „Heritage for Everybody – Hefore” 2010 – 1-BE2-GRU06-009724, 2
iunie 2011

-
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2010
- 2011
Coordonarea tuturor activităţilor de perfecţionare cuprinse în
Calendarul activităţilor de perfecţionare 2010 – 2011, repartizate prin fişa
postului;
- organizarea seminarului naţional cu participare internaţională „Debut în
cariera didactică – managementul integrat al programelor de dezvoltare
profesională, în cadrul proiectului POS DRU ID 21201 „Formarea cadrelor
didatice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar” , Iunie 2011 ;
- organizarea Conferinţei Naţionale cu participare internaţională „Conferinţa
naţională de diseminare a activităţilor proiectului , în cadrul proiectului POS
DRU ID 21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de
succes în învăţământul preuniversitar”, Iunie 2011;
Septembrie 2014

- organizarea Conferinţei Naţionale interdisciplinare „Direcţii noi în
organizarea tinerilor”, ed. V-a, Craiova, 14.02.2011
- organizator Simpozion Judeţean „Educaţia Nonformală, Autoeducaţia şi
„Societatea Cunoaşterii”, Craiova, 7.12.2010
organizator Conferinţa şi Workshop-ul „Toleranţa- puntea care leagă inimi”
– 16.11.2010;
- organizator Simpozion interjudeţean ”Împreună pentru o lume fără
discriminări”, 13.11.2010.
- organizator Concurs judeţean interdisciplinar , ediţia a III-a, Craiova,
3.11.2010.

2008 - 2010
- Coordonator al programului de formare acreditat de CNFP „Timp liber şi
performanţă. Şcoala de weekend”;
- Coordonator al programului de formare acreditat de CNFP „Arta teatrală ca
mijloc de educaţie artistică şi civică”;

Competenţe şi abilităţi Aptitudini de a lucra cu adulţii dobândite în activitatea de formator
sociale Aptitudini de a pune în practică proiecte europene şi de a lucra în
parteneriat
Aptitudini şi competenţe de introducere a noilor tehnologii de informare şi
comunicare, de inovare pedagogică
Competenţe şi aptitudini Competenţe privind utilizarea mijloacelor TIC: videoproiector, imprimantă,
tehnice fax, xerox, aparatului foto numeric
Competenţe şi aptitudini de Cunoştinţe de operare pe calculator:
utilizare a calculatorului Tehnoredactare în MS Word
Prelucrare de imagini în PSP
Competenţe de navigare pe Internet
Utilizarea poştei electronice ca mijloc frecvent de comunicare
Crearea de pagini Web
Competenţe de lucru în reţea
Permis de conducere Categoria B
Informaţii suplimentare
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Participare în proiecte europene
- Octombrie 2012 - sept. 2013 - Profesor cercetător Proiect nr.
518421 – LLP- 1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP – „Europeans, for
example”
- 2012 – expert proiect POSDRU ID 62882 Oportunităţi pentruo carieră
didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă
a profesorilor de matematică din învăţământul preuniversitar;
- Septembrie – decembrie 2011- Asistent PR, PROIECTUL POSDRU
“Cariera de success în învăţământul preuniversitar prin
implementarea de programe inovative!”, ID 61602”
Septembrie 2014

- 2010-2011 - membru în echipa de proiect Grundtvig „Art as the
identity of a country and as a universal pattern which all the
european countries can share”;
- 2010 – 2011 – membru în echipa de proiect Grundtvig „Heritage for
everybody”, Cedru
- 2009-2011- Asistent promovare – PROIECT POSDRU - ID /21201
„Formarea cadrelor didatice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”,
- 2007 - 2008 – membru în echipa de proiect Od@CEurope. Comenius
2.1,
- 2007-2008 - membru în echipa de proiect Proiect LDV/IVT/07/RO/107
“Training pentru îmbunatatirea competentelor cadrelor didactice si
trainerilor in VET “, Franta
- 2006 – membru în echipa de proiect Grundtvig „Education for
counteracting HIV/AIDS”
- 2003 – participare Seminar de contact Grundtvig, Braşov, „NonFormal, Informal Education-Interferences”, iunie;
Organizarea de activităţi, conferinţe, seminarii
- coordonarea Simpozionului Judeţean „Clasici români şi universali”,
Craiova, 26.02.2012
- coordonarea programului de formare acreditat MECTS „Formare
pentru viitor Euroteacher I-Modulul II – Management şi comunicare”
2006 – 2009; 2010-2012;
Activitatea de formator
- Formator în cadrul programului de formare acreditat CNFP
„Euroteacher II – Educatia prin Teatru „
- Formator în cadrul programului de formare acreditat CNFP – „ Arta
teatrala ca mijloc de educatie artistica si civica”;
- Formator în cadrul cursului avizat CNFP “Integrarea configurativă a
bibliotecii în sistemul educaţional modern”.
- Formator în cadrul cursului avizat MECT„Iniţiere în biblioteconomie”;
- Formator în cadrul cursului avizat M.E.C.T.S. “Dezvoltarea
competenţelor de comunicare, proiectare şi informatizare ale
bibliotecarului”;
- Formator în cadrul cursului acreditat CNFP „Euroteacher II” “Educaţia prin teatru”;
- Formator în cadrul cursului avizat MECTS „Modul de formare
formatori pentru bibliotecarii de la Casa Corpului Didactic”.
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