Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume

Cristofir Carla Raluca

Adresa

Str. Dezrobirii, bl F14, et 4 ap. 15, CRAIOVA, DOLJ, ROMÂNIA

Telefon

0722408070

E-mail

cristofircarla@yahoo.com

Nationalitate

Română

Data naşterii

30.11.1968

Sex
Locul de munca vizat/
Domeniul ocupational

F

Grupul Scolar ”Matei Basarab” si Casa Corpului Didactic Dolj

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

1.09.2011- 1.09.2014
Profesor metodist , profesor matematica
Administrare, coordonare, monitorizare, evaluare activităţi de formare şi perfecţionare a cadrelor
didactice;Conceperea de instrumente de sondare a nevoilor de formare, prelucrarea datelor,
identificarea nevoilor de formare şi elaborarea de strategii, propunerea unor activitati/
programe de formare.Expertizarea programelor de dezvoltare profesionala (formare continua
si perfectionare) propuse de catre formatori/coordonatori si întocmirea ofertei de formare
continuă/calendarului judeţean de activităţi de perfecţionare (mese rotunde, conferinţe,
workshop-uri, simpozioane, etc.) pentru cadre didactice, personal didactic auxiliar si
nedidactic.
Casa Corpului Didactic Dolj si Gr.Sc.” Matei Basarab”,Craiova
Educaţie
1.09.2010-1.09.2011
Profesor matematica , Gradul I
Activităţi de predare- învăţare-evaluare .

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
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L.P.S.Petrache Triscu si Seminarul teologic ortodox Grigorie Teologul.
Si pe sem.II ,la Colegiul National Economic Gh. Chitu.Craiova
învăţământ

1.09.2009 – 1.09.2010

Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Profesor matematica
Activitati de predare – invatare – evaluare.
L.T. Henri Coanda, Craiova, Dolj
invatamant

1.09.2006 – 1.09.2009.
Profesor matematica
Activitati de predare – invatare – evaluare
Gr. Sc. Matei Basarab, Craiova, Dolj
invatamant

.1.09.1997 -1.09. 2006
Profesor matematica
Activitati de predare – invatare – evaluare
Gr. Sc. Stefan Milcu Calafat, Dolj
Invatamant

1.09.1996 – 1.09.1997
Profesor matematica.
Activitati de predare – invatare – evaluare
Invatamant
Gr. Sc.Gospodarirea Apelor si Prestari Servicii, Craiova, Dolj
1.09.1996– 1.09.1995
Profesor matematica

Activitati si responsabilitati principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitati de predare – invatare – evaluare
Sc.Generala nr. 11,Caiova, Dolj

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Numele şi adresa angajatorului

1.09.1992 – 1.09.1994
Profesor matematica
Activitati de predare – invatare – evaluare

EDUCATIE SI FORMARE
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
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Invatamant

Invatamant
Sc. Gen. Nr. 36. Craiova, Dolj

1987 - 1992
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii,
secţia MATEMATICA, Universitatea
din Craiova

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite, aptitudini

Matematica, profesor de matematica

Tipul calificării/ diploma obţinută

Profesor matematica

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Studii universitare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Lb engleza
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba engleza
Limba germana

Ascultare

Vorbire
Citire

B2

Utilizator
B2
independent

Utilizator
B2
independent

B1

Utilizator
B1
independent

Utilizator
A1
independent

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Utilizator
B2
independent
Utilizator
elementar

Scriere

A2

Exprimare scrisă

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

-

-

Abilitate de comunicare, analiiză şi inovaţie, precum şi abilitatea de a lucra în echipa, dobândite şi
practicate în activitatea prezentă, atât în echipele de proiecte europene, în echipele de organizare
activităţi metodice, ştiinţifice şi cultural, în echipele de organizare şi administrare a cursurilor de
formare, în consiliul consultativ al ISJ Dolj, departamentul mentorat şi dezvoltarea resursei umane,
dar şi în calitate de coordinator al compartimentului Programe- Profesori metodişti al CCD DOLJ;
Abilitate de a lucra cu persoane cu devianta comportamentala, dobândită în activitatea desfăşurată
într-o şcoală din Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova;
Abilitatea de a comunica în cadrul grupului şi a organizaţiei, dobândită şi cultivată la locul de
muncă.

Competenţe şi aptitudini organizatorice - o bună capacitate de gândire strategică şi abilitatea de a stimula dezvoltarea organizaţională, in calitate
de coordonator compartiment Programe- Profesori Metodişti, responsabil Managementul Calităţii;
- cunoaşterea aspectelor politicii educaţionale şi ale legislaţiei care sunt tangente practicii instituţionale;
- utilizarea în activitate a metodelor de grup: facilitarea luării deciziilor, medierea conflictelor; clarificarea
scopurilor, îmbunătăţirea tehnicilor de comunicare etc.
- deprinderi de management a situaţiilor de stres şi de mobilizare a resurselor proprii
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de birotică: computer, copiator (xerox), videoproiector, fax
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

Platforme: Windows '98, 2000, XP Professional
Utilitati: Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, TripWow, MemoriesTv
Internet: Browsere: Google, Yahoo, Mozila FireFox

literatura, arta, muzica

Alte competenţe şi aptitudini - planificarea îmbunătăţirii calităţii procesului de învăţământ , de autoevaluare şcolară, de evaluare a
conformităţii indicatorilor cu standardele de calitate şi de analiză şi corelare a datelor privind performanţa
organizaţiei;
-dezvoltarea competenţelor de planificare şi realizare de reţele de cooperare ;
- implementarea unor planuri de acţiune ale şcolilor bazate pe managementul participativ;
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Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
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Categoria B
Pot fi furnizate la cerere

Anexe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diploma de licenta;
Certificat de acordare a gradului didactic I;
Carte de identitate, Certificat de naştere şi Certificat căsătorie;
„Cursul de initiere in vedeea utilizarii calculatorului si imbunatatirea modalitatilor de predare cu
ajutorul mijloacelor TIC „ 2008 ,curs organizat de scoala nr.12
„Cursul de metodist „ -2009, organizat de asociatia „ Dominou „
„Cursul de specialist in domeniul calitatii „-2009 organizat de asociatia „Dominou „ Craiova

7. „Cursul de Mentor” 2009 organizat de asociatia Dominou, Craiova
8. „Cursul de Formator „,2009 organizat de asociatia Dominou, Craiova
9. Programul de formare continua "Formare specialisti in evaLuare INSAM",desf la
C.N.E."GH.CHITU' in mai-iunie 2011.
10. Cursul "Game-educatia psihosociala prin joc" organizat de C.C.D.Dolj,in 12.dec - 12 ian 2012
11. Cursul "Managementul activitatii de voluntariat -oportunitati ale sistemului de invatamant'organizat
de C.C.D.DOLJ,in 10 .02-02.03.2012
12. Participanta la Atelierul de formare GRUNDTVIG, desfasurat la C.C.D.Dolj in data de
14 decembrie 2011.
13. Cursul "Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin implementarea de
programe inovative"- module de instruire conform standardului ECDL,in cadrul CentruluI de
Formare a Adultilor <<ROMFRA>>
14.Cursul "Web Design Nivelul I si II.Design web cu HTML,Macromedia Dreamweave si Movie
Maker"",organizat de C.C.D.Dolj in perioada 17 martie - 05 aprilie.2012.
15.Cursul " Ïmplementarea metodelor traditionale si moderne pentru formarea competentelor specifice
elevilor din invatamantul preuniversitar -concept , metodologie , bune practici" 'org. de C.C.D.Dolj in
perioada 04.12. - 12.12.2012'
16. Cursul "Retete de succes in educatia elevului " organizat de C.C.D.Dolj in perioada 17.12.2012 18.01.2013.
17. Cursul "Educatie prin programele scoala dupa scoala , a doua sansa, servicii sociale" organizat de
C.C.D. Dolj in perioada 12 - 19 ianuarie 2013.
18. Cursul" Instrumente de dezvoltare a stimei de sine" organizat de C.C.D.Dolj in perioada 12.01 - 20.01
2013.
19. Cursul "Formarea aptitudinilor efective de comunicare pentru furnizorii de educatie"org. de C.C.D.Dolj
in perioada 21.01 - 05.02.2013.
20. Cursul " Pasi spre cariera - folosirea portofoliului european si documente conexe"org.de C.C.D.Dolj in
perioada 26.01 - 02 02 2013.
21. Cursul "Initiere in limba engleza "organizat de C.C.D.Dolj in perioada 19.02 - 19.03.2013
22. Cursul "Repere antreprenoriale" organizat de C.C.D.Dolj in perioada 13.04 - 14.05.2013.
23. Cursul "Utilizarea strategiilor didactice moderne in procesul instructiv - educativ", org. de C.C.D.Dolj ,in
perioada 21 aprilie - 11 mai 2013.
24. Cursul "Perfectionarea metodistilor pentru invatamantul primar",organizat de C.C.D.Dolj , in perioada
21 - 25 mai 2013.
25. Programul de formare "Coordonate ale unui nou cadru de referinta al curricumului national", acreditat
prin OMEN 3425/20.03.2013, din cadrul proiectului Cadru de referinta al curriculumului national pentru
invatamantul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare POSDRU/55/1.1/5/25088 , derulat de
CNEE, cu un nr. de 15 credite profesionale transferabile.
26. Participant la Proiectul multi - regional "Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe
economice în societatea cunoaşterii"
27. Cursul "Metodist"organizat de asociatia Dominou in perioada 01.aug. - 10 aug.2013.
28. Comenius Regio – Partnership Project Let’s remove the most devastating threat ,psihological
violence,out of our society”,2013 – 2015.

Activitate Metodica
Sustinerea de referate si lectii demonstrative in cadrul catedrei metodice a profesorilor de
matematica din cadrul Grupului Scolar „Matei Basarab” si la activitatile organizate cu ocazia zilelor
scolii;
Pregatire suplimentara cu elevii in vederea sustinerii examenului de Capacitate ( Teste Nationale )
si a examenului de Bacalaureat.
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P

Profesor evaluator la examenul de Bacalaureat in fiecare an.
Participant la Conferinta Nationala PROFESORUL - LIDER SI MOTIVATOR - O PROVOCARE A
EDUCATIEI CONTEMPORANE, desfasurata la Stupini, Brasov,in perioada 14-17 mai 2012.
Participanat la Simpozionul International EDUCATIA INTERCULTURALA IN SCOALA EUROPEANA,
organiat in cadrul Proiectului de parteneriat multilateral Comenius" Cultural Cocktail", desfasurat la Grupul
Scolar de Transporturi Auto Craiova, pe data de 5 iunie 2012.
Participanta la Simpozionul judetean "Modern si traditional in predarea matematicii in scoala"'organizat
la Liceul Teoretic ''Henri Coanda ' 'la data de 9 iunie 2012.
Participanta la masa rotunda judeteana '' Familia Partener Activ In Educatie' '' organizat la Gradinita
p.p.'Floare Albastra '',pe data de 19 octombrie 2012.
Participanta la Simpozionul International ''Rights of the child in the european perspective '',organizat de
Scoala gimnaziala ''Mihai Eminescu '' la data de 7 noiembrie 2012.
Participanta la lucrarile 'Conferintei interjudetene ''Matematica in mileniul III''editia a IX-a ', pe data de
10 noiembrie 2012.
Participanta la atelierul de formare "Grindtvig workshops",la I.S.J.Dolj ,in 14 noiembrie 2012.
Participanta la Simpozionul National ''E - learning in educatia adultilor ''organizat de Liceul Tehnologic
Auto ,Craiova ,la data de 22 noiembrie 2012.
Participanta la Sesiunea Nationala de Referate si Comunicari Metodico - Stiintifice '' Matematica - intre
traditie si inovatie''',editia a XI-a,organizata de Scoala Gimnaziala ''Nicolae Romanescu'' la data de 24
noiembrie 2012.
Participanta la Masa Rotunda de nive national "Sa combatem absenteismul si violenta"desfasurata la
Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu",Craiova la data de 24 noiembrie 2012.
Participanta la masa rotunda judeteana ''Tehnica,inovatie si creativitate in contextul protectiei mediului''
organizata de Colegiul 'Stefan Odobleja'' in data de 29 noiembrie 2012.
Participanta la Masa Rotunda Judeteana ""Traditii si obiceiuri de iarna" organizata de Scoala
gimnaziala "Decebal ",pe data de 8 decembrie 2012.
Participanta la Conferinta Nationala "Traditiile romanilor",organizata de Gradinita cu p.p."Petrache
Poenaru",pe data de 14 decembrie 2012.
Participanta la Atelierul de formare "Comenius Parteneriate"si "Grundtvig Rarteneriate"organizata la Liceul
"Charles Laugier",in data 14 decemmbrie 2012
Am publicat 2 carti : Relatii de echivalenta - ISBN-978-606-11-1982-0 si Individualiare si diferentiere
in predarea relatiilor de echivalenta -ISBN- 978-606-11-1983-7
Am publicat studii de pedagogie diferentiata si articole in diferite reviste de specialitate:Info
didactica,Else software,Epsilon ,Agora.
Organizator si evaluator la olimpiada de matematica ,faza judeteana din anul scolar 2012 - 2013.
Participant la Activitatea de voluntariat cu tema "Daruind vei dobandi!" organizata de C.C.D.Dolj.in
perioada 04 - 14.12.2012.
Organizator al Simpozionului National "Eco - Stiinte"de la Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate in
data de 23 februarie 2013.
Coordonator,moderator si participant la Simpozionul Judetean "CHIPUL MAMEI - POEM IN CULOARE"
örganizat de Scoala Gimnaziala Fliasi pe data de 5 martie 2013.
Coordonator al Simpozionului International "Rolul proiectelor educationale in formarea personalitatii
copilului si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice"desf. la G.P.P."N.Romanescu",in data de 23
martie 2013.
Participant la lucrarile Dezbaterii nationale "Elemente de creativitate si originalitate in cadrul orelor/
activitatilor de istorie,geografie,stiinte,cultura civica,religie si literatura "org de Sc.gimnaziala "Decebal"
pe 30 martie 2013.
Participant la Simpozionul National "Valorificarea cercetarii didactice in educatie"org la Sc. gimnaziala
"Alexandru Macedonski"pe 3 aprilie 2013.
Coordonator al lotului de elevi la festivalul - Concurs International Lada de zestre a romanilor,org la
Centrul Cultural Ghidici pe 5 aprilie 2013.
Participant la Conferinta Nationala cu tema Teaching The Google Generation cu lucrarea "Calculatorul
in lumea educatiei"org de Sc.gimnaziala Nicolae Balcescu"pe 20 aprilie 2013.
Participant ca organizator la Simpozionul International "Comunicarea - Necesitate,stiinta,abilitate"la .
Sc. gimnaziala "Gheorghe Titeica"in data de 19 aprilie 2013.
Participant si sustinut lucrarea "Invatarea bazata pe proiecte in optimizarea procesului de invatamant"
in cadrul Simpozionului National Ïnvatarea bazata pe proiecte",de la Gradinita "Pinocchio"pe 25
aprilie 2013.
Organizator si participant la activitatile Cercului Pedagogic al profesorilor de matematica de liceu
L2 desfasurat la liceul "Matei Basarab"in data de 27.aprilie 2013.
Participant la Masa Rotunda Nationala "Tripla semnificatie a zilei de 9 mai"cu lucrarea "Proclamarea
Independentei De Stat A Romaniei: 9 mai 1877".
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Participanta la Simpozionul judetean "Modalitati alternative de evaluare"org. de Gradinita "Floare
albastra",pe data de 17 mai 2013.
Participant La Transnational Co - ordination Committee meeting al proiectului "EUFOREX European, for example",in perioada 21 - 24 mai 2013.
Participant Simpozionul national „Unitate in Biodiversitate”, 22 mai 2014, la Scoala Gimnaziala Podari.
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