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 Experienta profesionala 
 

 

          Educatie si formare 
  Grad didactic I 

  Seminar de perfectionare in predarea limbii engleze prin video-conferinta, sustinuta 
de un expert american, organizat de MECI si Ambasada SUA la Centrul Cultural 
American din Craiova. 
 

  Curs de perfectionare - competente de manager de proiect, furnizat de SC Smart 
Training Solutions SRL, Ministerul Muncii ,Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National de Formare Profesionala 
 

  Curs de formare  „Young Learners English ”organizat de British Council din Bucuresti 
si Universitatea Cambridge 

  Curs de formare « Preparing Students for CAE », organizat de British Council din 
Bucuresti si Cambridge ESOL Examinations 

  Curs de formare  AEL, organizat de SIVECO Romania SA, ISJ Mehedinti, CCD 
Mehedinti  
 

  Curs de formare Examene nationale, organizat de ISJ Mehedinti si CCD Mehedinti  

  Sesiunea de informare national cu tema LEONARDO DA VINCI – teorie si 
practica, organizata de catre ISJ Mehedinti in colaborare cu MEC prin Agentia 
National de Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale 
 
Participare la Congresul de Educatie si Formare DIDACTA din Koln, Germania 

Studii   Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere si Istorie, profilul filologie, 
specializarea limba si literatura engleza-limba si literatura romana 

 
 

 Profesor de limba si literatura engleza 
Pregatirea elevilor pentru olimpiadele si concursurile scolare 
Predare la clasele cu profil bilingv: Geography of The British Isles, Geography of 
the USA, History of England, History of the USA, Culture and Civilisation 
Elaborarea cursurilor optionale pentru clasele cu profil bilingv: "Successful 
Writing", "Communicative Writing", "Preparing for the CAE Examination", 
"Improvisation", "Literary Essays", "Teaching English through Drama", 
"Advertising"; 
Organizarea de activitati extracurriculare; 
Traducerea de materiale necesare proiectelor europene derulate in scoala; 
Indrumarea elevilor din clasa a XII-a, profil bilingv in redactarea lucrarilor de 
atestat si pregatirea lor pentru examenul de atestare a competenţelor lingvistice 
în limba engleză 
Coordonator al proiectului Comenius “Profesii in Europa” 

2008-2010  Consilier educativ 
 

2004 -2010  Responsabil comisie metodica limbi moderne  
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Programul de formare continua LINGUA, organizat de MECT si Centru National de 
Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar, furnizat de casa Corpului 
Didactic Mehedinti,  
 

  Curs de formare in domeniul Consiliere si orientare, organizat de ISJ Mehedinti si 
CCD Mehedinti 

  Teacher Training Seminar cu temele :” Humanistic, Holistic and Active Learning” 
and “Generating and Maintaining Motivation in the Primary Classroom”, organizat de 
ISJ Mehedinti si Express Publishing 

Mai 2005 
 

 Certificat My EUROPE Teacher 

Activitati si responsabilitati 
  Coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare institutionala, prin care se 

stabileşte politica educaţională a scolii; 
 
Initiaza proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din tara si Uniunea 
Europeana; 
 
Emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii 
educaţionale şi de dezvoltare instituţională; 
 
Stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu; 
 
Numeşte echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică şi îl 
aprobă; 
 
Stabileşte atribuţiile directorului adjunct, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, 
ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de 
administraţie; 
 
Vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului 
colectiv de muncă; 
 
 Controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ; 
 
 Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-
auxiliar şi nedidactic 
 

  Profesor metodist ISJ Mehedinti 
Membru in Consiliul Consultativ ISJ Mehedinti 

      Activitati extracurriculare 
  Profesor coordonator al proiectului Comenius de dezvoltare scolara, « Professions in 

Europe », cu parteneri din Germania, Iitalia si Polonia (2002/2005) ;  
 

  Profesor coordonator al proiectului de parteneriat national Roots and Wings 
(2009/2011) 
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  Coordonator al proiectului de parteneriat educational „Copiii, biserica si colindele”, 
(Parteneri : Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “C-tin Pufan”, Episcopia 
Severinului si Strehaiei, Colegiul National Economic “Th Costescu”, Centrul Judetean 
de Resurse si Asistenta Educationala) 

  Profesor coordonator in cadrul proiectului educational Stop violentei in scoala, initiat 
de ISJ Mehedinti si IPJ Mehedinti 
 

  Profesor coordonator al programului EUROSCOLA, organizat de Parlamentul 
European (2008/2009) 
 

  Coordonator al activitatii  „Cărti Deschise, Uşi deschise”, din cadrul Campaniei 
Globale pentru Educatie (2009) .   
Coordonator al “Lecţiei pentru toţi”, din cadrul Campaniei Globale pentru Educatie 
(2010) 

  Coordonator al echipei din  Colegiul National “Gheorghe Titeica”  in cadrul  proiectului  
Violenta ucide, ucide violenta, proiect educational de prevenire a violentei in licee, 
coordonat de Inspectoratul de Politie al Judetului Mehedinti si Directia Judeteana 
pentru Tineret (2009) 
 

  Coordonarea echipei de elevi din  Colegiul National “Gheorghe Titeica”  la proiectul 
Manifest pentru un oras curat, initiat de Asociatia Pro Mehedinti (2009/2010) 
 

 


