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Ciobotaru Anamaria

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Romana
23.06.1974
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională

Perioada

Octombrie 2013 – 2018

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar/ lector
Activităţi şi responsabilităţi principale seminar- limba română, seminar literatură română, C.O. – Literatură fantastică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ovidius, Constanţa
Perioada Septembrie 2006 – prezent
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
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Director
Director Colegiul Naţional Pedagogic Constantin Brătescu, Constanţa
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa
Învăţământ
Ianuarie 2013 – Martie 2013
Expert pe termen scurt in cadrul proiectului ,,Restrucurarea curriculumului national in invatamantul
liceal”
Elaborarea programelor școlare la disciplina Limba si literatua română

MEN
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Elaborare programe scolare pe discipline/ module, an studiu

Perioada 2011 – 2012
Funcţia sau postul ocupat Formator in cadrul proiectului Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza in
societatea cunoasterii
Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea profesorilor de limba romana, engleza si franceza din judetul Constanta pe modulele
Abilitare pe curriculum si Dezvoltarea profesionalacontinua pe componenta instruirii diferentiate a
elevilor
Numele şi adresa angajatorului

MECTS, Universitatea Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formarea continua a cadrelor didactice
Perioada Aprilie – Iunie 2011
Funcţia sau postul ocupat
cadrul proiectului
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
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Formator de specialişti în evaluare pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare în
Instrumente digitale de ameliorare a calităţii în învăţământul preuniversitar, POSDRU1/1.1/S/3;
Formarea responsabililor de catedră din liceele din judeţul Argeş, Aria curriculară Limbă şi comunicare
MECTS
Formare continuă a cadrelor didactice
August 2010 – Ianuarie 2011
Expert elaborare itemi în cadrul proiectului Instrumente digitale de ameliorare a calităţii în
învăţământul preuniversitar, POSDRU1/1.1/S/3;
Elaborarea a 625 de itemi la disciplina limba şi literatura română şi încărcarea lor pe platforma digitală
creată în cadrul proiectului
MECTS
Elaborare subiecte pentru pregătirea examenelor naţionale
Octombrie 2007 – Octombrie 2008
Formator acreditat de CNFP pe Abilitati de comunicare, Legislatie scolara, Scoala si comunitate
in cadrul Programului Phare RO – 2004/ 016- 772.01.01.02 – Acces la educatie pentru
grupurile dezavantajate; director al Centrului local de formare a mediatorilor scolari
formarea mediatorilor şcolari din judeţul Constanţa
MECTS
formarea continua
Iunie 2008 – Septembrie 2008
Formator acreditat de CNFP pe Noi didactici in viziune transdisciplinara în cadrul Programului Phare
– Profesorul 2000+;
Formarea cadrelor didactice din ciclul liceal
Centrul Educaţia 2000+
Formarea continua
Mai 2008 – Octombrie 2009
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Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Coordonatorul directorilor de scoala incluși în Programul Internațional Îmbunătățirea mamagementului
școlar prin utilizarea rețelelor și prin dialog international
Elaborarea ghidului internațional al directorilor de școală – modul Școala și comunitate
Centrul Educația 2000+, Fundația Neweurasia, Moscova, Rusia
Elaborare support de curs în vederea formării directorilor de școală
Mai 2008 – Iunie 2008
formator la disciplina limba şi literatura română în cadrul Programului Naţional vizând
dezvoltarea competenţelor de evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar de stat
formarea cadrelor didactice de limba şi literatura română din judeţul Constanţa
MECTS
Formarea continua
2005 – present
Formator pe Management educaţional şi Comunicare şi curriculum
Formarea directorilor de şcoala
Fundaţia Academică Alumni a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân, Constanţa și Fundația
Egomundi, Călărași
Formarea continua
2002 – present
Formator pe Didactica Limbii şi literaturii române şi Noi didactici în viziune transdisciplinară
Formarea cadrelor didactice
CCD, Constanţa
Formare continua

Educaţie şi formare

Perioada
Perioadă
Calificare/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
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25 Septembrie 2015 – obtinerea titlului de doctor in Filologie cu lucrarea Interdisciplinaritate si
transdisciplinaritate in opera narativă a lui Max Blecher
August 2014, Scoala de vara
Certificat - group leader
L.M.U, Los Angeles, California
Internaţional
August 2013, Scoala de vara
Certificat - group leader
Oxford University, Anglia și Queen Margaret University, Edinburgh, Scoția
Internațional
Octombrie 2012
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Inscriere Scoala Doctorala
Filologie
Universitatea Ovidius Constanta
National
August 2012, Scoala de vara
Certificat - group leader
Teaching Language Academy, Fort Lauderdale, Florida, USA.
International
August 2011, Scoala de vara
Certificat - group leader
Harvard University, Boston, USA
Internaţional
August 2010, Scoala de vara
Certificat - group leader
University College of London, Anglia

Internațional
August 2009, Scoala de vara
Certificat - group leader
Oxford University, Anglia
Internațional
August 2008, Scoala de vara
Certificat - group leader
Woodburry University, Los Angeles, California și CES Embassy, San Francisco, USA
Internațional
August 2007, Scoala de vara
Certificat - group leader
Penicuik, Scotia
2005 – 2007
Diploma de Master pe Management educational si comunicare institutionala

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Discipline în domeniul managementului şi comunicării instituţionale / Competenţe manageriale

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

SNSPA, Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
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Naţional
1998 – 1999
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Diplomă de studii aprofundate - Literatură română modernă şi contemporană
Literatura română modernă şi contemporană
Universitatea Ovidius, Constanţa

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Naţional

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Disciplinele studiate în cadrul Facultăţii de Litere, specializarea română - engleză / profesor de limba
română / limba engleză
Universitatea Ovidius, Constanţa

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

1994 – 1998
Diplomă de licenţă - limba română/ limba engleză

Naţional
1989 – 1994
Diploma de bacalaureat / calificare – învăţător
Învăţător

Colegiul Naţional Pedagogic Constantin Brătescu, Constanţa
Naţional
Septembrie 2003 – prezent – membru în grupul de lucru al MEC pentru elaborarea programelor şcolare la limba şi
literatura română și a subiectelor pentru examenele naţionale; a documentelor specifice liceelor/ colegiilor
pedagogice / membru în Comisia de specilaitate la limba și literatura română – liceu a Ministerului Educației si
Cercetarii
Iulie 2003 – prezent – membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de limbă şi literatură română – fazele naţională şi
internaţională și a Olimpiadelor specifice liceelor pedagogice
Decembrie 2019 – Iunie 2020 – formator în cadrul programelor de formare acreditate de MEC ale Asociației
Egomundi - Management educațional – 60 de credite transferabile/ 240 de ore de formare și Inteligențe
emoționale – 30 de credite transferabile/ 120 de ore de formare
Decembrie 2019 – Iunie 2020 – membru în grupul de lucru al MEC pentru elaborarea Regulamentului de
organizarea a liceelor pedagogice
Septembrie 2016 – Decembrie 2018 - cordonatorul programului Erasmus + On the Move in
Europe
Septembrie 2015 – Iulie 2018 – cordonatorul programului Erasmus + L.A.D.
Marite 2014 – membru grupul de lucru pentru revizuirea curriculumului la disciplina limba română – L1, CICLUL
SECUNDAR – BAC European, pentru scolile europene.
August 2014 - participare la Şcoala internatională de vară organizată de L.M.U, Los Angeles, California
Ianuarie 2014 – participare la proiectul internațional ACES – Graz, Austria şi Senec, Slovacia
August 2013, participare la Şcoala internatională de vară organizată de Oxford University, Anglia și Queen Margaret
University,Edinburgh, Scoția
Mai 2013 – participare la seminarul internaţional Twinning between schools, European Schools Gala, Roma, Italia
Septembrie 2012 – participarea la proiectul bilateral romano-olandez, Harderwijk, Olanda.
Martie 2011 - formator de specialişti în evaluare pentru aria curriculara Limba şi comunicare în cadrul proiectului
Instrumente digitale de ameliorare a calităţii în învăţământul preuniversitar, POSDRU1/1.1/S/3;
Februarie 2011 – membru în grupul de lucru pentru dezvoltarea de metodologii şi instrumente privind programul
Scoala dupa scoala în cadrul proiectului Educaţie, calficare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi
şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar, organizat de MECTS prin Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe
Tot Parcursul Vieţii;
Octombrie 2010 – participare la proiectul Dezvoltarea competentelor cheie – premisa a incluziunii sociale, proiect
cofinantat din Fondul Structural Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013; Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii
societatii bazate pe cunoastere, MECTS;
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Octombrie 2010 - participare la a patra intalnire de proiect din cadrul Proiectului lingvistic, Comenius finantat de
ANS, care a avut loc in orasele Bologna, Badia Polesine, Venetia, Milano, Verona din Italia;
August 2010 - participare la Scoala de vara organizata de Universitatea UCL in Londra, Anglia; Iunie 2010 –
selectata in grupul de lucru al MECTS ca expert in elaborarea itemilor la disciplina limba si literatura romana din
cadrul proiectului Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar, proiect
cofinantat din Fondul Structural Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013; Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii
societatii bazate pe cunoastere, MECI;
Iunie 2010 – participare la a treia intalnire de proiect din cadrul Proiectului lingvistic, Comenius finantat de ANS in
Amsterdam, Olanda;
Iunie –iulie 2010 – participare la Scoala de vara Emerging leaders for a new policy era: Educational leadership in
transitioning societies, Tibilisi, Georgia, organizata de NEPC; Aprilie 2010 – participare in cadrul proiectului Centrul
de Loisir, Paris, Franta ;
Noiembrie 2009 – participare la prima intalnire de proiect din cadrul Proiectului lingvistic, Comenius finantat de ANS
in Helsinki, Finlanda;
August 2009 – participare la Scoala de vara organizata de Universitatea Oxford in Stradford Upon Avon, Anglia;
Mai 2009 – participare la schimbul de experienta cu elevi in Idaho, Boise, USA;
Mai 2009 – participare la proiectul de animatie organizat de Centrul Amicale , Brest, Franta in Crest Voland si Paris;
Martie 2009 – participare la schimbul de experienta cu elevi in Madrid si Salamanca, Spania; Decembrie 2008 –
participare / certificare la seminarul international pe Achizitii publice si Fonduri structurale, organizat de SVASTA
Consult, in Viena, Austria;
Noiembrie 2008 - participare la Conferinta Nationala pentru Management Modern in educatie, editia III, Sinaia;
Noiembrie 2008 – participare in cadrului proiectului parteneriat cu Centrul de animatie din Brest, Franta;
Octombrie 2008 – participare la Conferinta internationala a profesorilor si directorilor de scoala din Goteborg,
Suedia;
August 2008 – participare la Scoala de vara intre licee membre ESU , care a avut
Francisco, California;

loc in Los Angeles si San

Mai 2008 - formator la disciplina limba şi literatura română în cadrul Programului Naţional vizând dezvoltarea
competenţelor de evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar de stat; Mai 2008 – participare la Scoala
Internationala a directorilor de scoala, Moscova, Rusia organizata de Ministerul Educatiei din Rusia si Fundatia
Neweurasia in vederea elaborarii unui ghid de formare pe management educational pentru directorii de scoala;
Martie 2008 – participare la Conferinta Nationala pentru Management Modern in educatie, editia II, Poiana Brasov;
Februarie 2008 – participare la prima intalnire a grupului de lucru al formatorilor acreditati de CNFP in cadrul
Programului Phare – Formarea cadrelor didactice din ciclul liceal, Centrul Educatia 2000+, Bucuresti;
Decembrie 2007 – participare la Conferinta Nationala pentru Management Modern in educatie, editia I, Sinaia;
Noiembrie 2007 – participare la Conferinta Nationala Quest , Constanta;
Decembrie 2007 – participarea in vederea acreditarii de catre CNFP la programul de formare al directorilor de
Centre locale de formare in cadrul programului Acces la educatie pentru grupurile dezvantajate, Sarata Monteoru,
Buzau;
Octombrie 2007 - a avut loc intalnirea grupului de lucru al MECI, din care fac parte, pentru finalizarea lucrului la
noile programe de limba si literatura romana; intalnire in vederea elaborarii subiectlor de bacalaureat pentru
disciplina limba si literatura romana;
Octombrie 2007 – subcontractarea unei parti din Programul PHARE RO 2004/016-772.01.02, avand ca obiect
livrarea serviciilor de formare si calificare a mediatorilor scolari din judetul Constanta in cadrul programului Acces la
educatie pentru grupurile dezvantajate, Bucuresti;
Septembrie 2007 – depunerea/ aprobarea dosarului in vederea participarii la Proiectul international Imbunatatirea
managementului scolar prin utilizarea retelelor si prin dialog international – scoala internationala pentru directorii de
scoala, organizata de Centrul Educatia 2000+ si Fundatia NewEurasia care a avut loc in Moscova ,Rusia;
Septembrie 2007 – obtinerea certificatului de mentor pentru practica pedagogica;
August 2007 – am participat la Scoala de vara organizata de Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleza care a avut loc
in Scotia, Irlanda si Anglia;
Iunie 2007 – a avut loc intalnirea grupului de lucru al MECI, din care fac parte, pentru finalizarea lucrului la noile
programe de limba si literatura romana pentru examenele de definitivat si grade didactice, Bucuresti;
Mai 2007 – am participat in cadrul programului Orientari moderne in didactica limbii romane, la stagiul de formare cu
tema Formarea profesorilor debutanti, initiat de MECI si ISJ, Constanta;
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Mai 2007 – vizita in Franta, Paris – proiect de animatie – Valorificarea eficienta a timpului liber;
Aprilie 2007 – am fost membru in Comisia de evaluare a Concursului National de Critica literara Eugen Lovinescu,
Ploiesti;
Martie 2007 – am sustinut cursurile de formare in stagiul cu tema Particularitatile predarii limbii romane in scolile cu
predare in limbile minoritatilor nationale, desfasurat in cadrul programului Orientari moderne in didactica limbii si
literaturii romane, initiat de MECI si ISJ , C-ta;
Februarie 2007 – co-organizator al Colocviilor Didactice – sesiune de comunicari metodico- stiintifice;
Februarie 2007 – sunt cooptata ca membru al grupului de lucru MECI, pentru evaluarea manualelor de limba si
literatura romana, Bucuresti;
Februarie 2007 – am participat la cursul de formare cu tema Diseminarea Portofoliului european allimbilor, organizat
de MECI si QUEST, Timisoara;
Ianuarie 2007 – am facut parte din grupul de lucru constituit in vederea elaborarii programelor privind cursurile
optionale la nivelurile primar, gimnazial, liceal, proprii elevilor aromani;
Ianuarie 2007 – sunt coopata ca membru in grupul de lucru al MECI pentru elaborarea noilor programe de limba si
literatura romana pentru examenele de definitivat si grade didactice, MECI, Bucuresti;
Noiembrie 2006 – am participat la seminarul de formare privind aplicarea cadrului national de asigurare a calitatii in
educatie si formare profesionala organizat de GNAC, Galati;
Noiembrie 2006 – am participat la stagiul de formare Strategii, metode si procedee pentru atenuarea efectelor crizei
de adaptare a elevului la trecerea de la un ciclu de studiu la altul, initiat de MECI, in parteneriat cu ISJ, Constanta si
CCD, Constanta;
Noiembrie 2006 – co – organizator la stagiul de perfectionare cu tema Managementul examenului initiat de MECI, in
parteneriat cu ISJ, Constanta, CCD SI Fundatia Academica Alumni a Colegiului National Mircea cel Batran;
Noiembrie 2006 – am participat la proiectul transfrontalier „Calitatea managementului instituţional şi a
managementului educaţional, la standarde europene” organizat la Sibiu de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în
colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei si reprezentanţii unor instituţii echivalente din Franţa, Finlanda,
Germania şi Portugalia. Unul dintre obiectivele acestui proiect a fost formarea unor experţi în evaluarea calităţii
managementului instituţional şi a managementului educaţional;
Octombrie 2006, am participat la workshop-ul: Asigurarea calităţii pentru furnizorii de formare profesională
cerinţă a Uniunii europene, a treia ediţie, organizat la Bucureşti de Institutul Român pentru Educaţie şi Calitate
Europeană şi FiaTest – Membru al European Fondation for Quality Management. Am primit certificat acreditat de
Institutul Roman pentru Educatie si Calitate Europeana; cursurile de mentori pentru cercurile pedagogice;
Aprilie- Mai, 2006 – am urmat cursurile de mentori pentru cercurile pedagogice;
Martie 2006, Constanta, – curs de abilitare curricularra pe Didactica limbii si literaturii romane, organizat de MECI in
vederea formarii unui corp profesoral pentru evaluarea la olimpiada de limba si literatura romana , nivel gimnazial;
Martie 2006, Targoviste, – curs de abilitare curricularra pe Didactica limbii si literaturii romane, organizat de MECI
in vederea formarii unui corp profesoral pentru elaborarea subiectelor examenului de bacalaureat ;
Ianuarie 2006 – am elaborat Ghidul olimpiadei de limba si literatura romana pentru nivel gimnazial; Ianuarie 2006 –
am facut parte din grupul national de lucru al MECI pentru elaborarea optionalului de cultura si civilizatie aromana ;
Septembrie 2005 – m-am inscris la gradul didactic I;
Septembrie 2005 – am fost invitata sa particip la Calarasi in calitate de membru al grupului national de lucru al MECI
pentru elaborarea programelor unitare de limba si literatura romana proprii liceelor pedagogice : comunicare
didactica, literatura pentru copii si metodica predarii limbii si literaturii romane pentru invatamantul primar si
prescolar;
Ianuarie 2005 – am facut parte din colectivul de conceptie si elaborare a Programei pentru didactica disciplinei limba
romana din cadrul proiectului de acreditare inaintat spre aprobare de Centrul National de formare a personalului din
invatamantul preuniversitar;
3 –5 Decembrie 2004 – am sustinut in cadrul simpozionului national al profesorilor de limba si literatura romana,
care s-a desfasurat la Cluj o lucrare pe tema Lectura – repere actuale, lucrare care a fost publicata in revista
nationala Perespective;
Mai 2004 am incheiat contract cu Centrul Educatia 2000 fiind formator al Centrului, Colegiul National Pedagogic
Constantin Brãtescu a devenit filiala a Centrului Educatia 2000 , organizez in Colegiu cursuri de formare derulate prin
Centrul Educatia 2000 ;
Februarie 2004 am sustinut la Bucuresti examenul de evaluare pentru a deveni formator national al Centrului
Educatia 2000 ;
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August 2003 – am participat la Scolile de Vara, ultima editie, organizate de Centrul Educatia 2000+ la Harghita pe
Formare de formatori, incheind astfel scoala de vara inceputa in anul 2000, finalitata fiind aceea de obtinere a
certificatului de formator national al Centrului;
Iulie 2003 – am participat la tabara internationala organizata de MECI la Paltinis in vederea pregatirii lotului de elevi
olimpici pentru olimpiada de limba si literatura romana – faza internationala. Am facut parte din grupul de profesori
care au elaborat subiectele si programa olimpiadei care a avut loc la Cluj in luna septembrie;
Septembrie 2002 – sustin la Casa Corpului Didactic din Constanta cursul Noi didactici in viziune transdisciplinara si
cursuri pe Didactica disciplinei;
1998 - 2002 - redactor al revistei Colegiului – Ecouri si responsabil cu editarea paginii dedicate Colegiului in revista
nationalã Examene;
Martie 2003 - am trimis la Cluj o propunere pentru proiectul national cu tema Formarea de valori si atitudini prin
intermediul studiului limbii romane. In urma acestei propuneri am fost acceptata in grupul de lucru al acestui proiect
national al profesorilor de limba romana in colaborare cu Centrul Educatia 2000 + Proiectul a debutat pe data de 28
iulie 2003 la Cluj;
Noiembrie, 2002 – am sustinut la Timisoara , in cadrul simpozionului national organizat de Asociatia Nationala a
Profesorilor de Limba Romana, din care fac parte, un proiect transdisciplinar;
Iulie , 2002 - am participat la Scolile de Vara, a III -a editie, organizate de Centrul Educatia 2000+ la Sinaia pe
Didactica limbii si literaturii romane in liceu. ( 48 de ore de formare), in urma caruia am primit certificat de abilitare
aprobat de MECI;
Martie – Iunie, 2002 – am participat la cursul Management – proiecte internationale (formator - Nora Radulescu – 2
zile de formare);
am participat la cursul de formare Management de proiect (formator – Ildiko Pataki – 3 zile de formare);
am participat la cursul de formare Decizie si negociere (formator – Eugen Palade – 2 zile de formare)
Februarie, 2001 - am participat la Scolile de Iarnã, a II – a editie, organizate de Centrul Educatia 2000+ la Sinaia pe
Didactica limbii si literaturii romane in liceu ( 48 de ore de formare), in urma caruia am primit certificat de abilitare
aprobat de MECI;
Septembrie, 2001 – am participat la Cursul de abilitare curricularã organizat de ISJ si CCD – Constanta (16 ore de
formare);
Iulie, 2000 – am participat la Scolile de Vara, prima editie, organizate de Centrul Educatia 2000+ la Sinaia pe
Didactica limbii si literaturii romane in liceu ( 48 de ore de formare), in urma caruia am primit certificat de abilitare
aprobat de MECI;
Mai – Decembrie, 2000 – am participat la proiectul Lectura si scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice ( 42 de ore
de formare);
am participat la cursul de formare Management de proiect (formator – Ildiko Pataki – 3 zile de formare);
am participat la cursul Inteligente multiple ( formator – Vera Elek – 2 zile de formare); am participat la cursul Metode
de educatie interculturala/ trans-disciplinaritatea (formator -L. Ciolan);
Aprilie, 2000 - sunt cooptatã în grupul de lucru al Colegiului National Pedagogic Constantin Brãtescu - institutie
cheie în cadrul megaproiectului Educatia 2000+, in proiectul Scoala - model dobrogean de interculturalitate, fiind aici
responsabil cu constituirea fondurilor documentare, support demersului didactic;
Martie, 2000 - vizitã pregatitoare în Suedia, prin Agentia Nationalã Socrates - Comenius – Actiunea 1. Tema
proiectului transdisciplinar pe care l-am elaborat a fost Consiliere în dobândirea informatiilor moderne şi tehnologiilor
comunicarii prin intermediul limbii engleze in cadrul orelor de istorie si de limba materna. Prteneriatul educational
între Colegiul National Constantin Brãtescu şi liceul Haraldsbo din Falun a fost încheiat, în luna mai a anului 2001
având loc un schimb de experientã cu elevi, între cele doua licee;
Martie - Mai, 1999 - am participat la stagiul de perfectionare organizat de Casa Corpului Didactic din Constanta,
componenta Reforma, cu temele:Evaluarea şcolara, Inspectia şcolara, Curriculum, Strategii didactice, Managementul
educational, Manualele alternative, Consiliere şi orientare. În cadrul sesiunii de comunicãri ştiintifice organizatã de
Inspectoratul Şcolar, Constanta, am sustinut lucrarea - Strategii didactice de dezvoltare a gândirii critice in cadrul
orelor de literatura românã;

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Limba română

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

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C2

C2

C2

C2

C2

Limba spaniolă

B2

B2

B2

B2

B2

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Comunicativă, deschisă, cooperantă, relaţionz cu uşurinţa, abilități de a lucra în echipă;
competențe dobândite în urma participării la diferite proiecte naţionale şi internaţionale
Spirit organizator, management eficient
Deprinderi formate de utilizare a tehnicilor moderne de lucru – laptop, video-proiector, smart –board,
etc.
Aptitudini de utilizare PC – nivel avansat
Pian

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

DA. Categoria B
2012 – prezent – articole publicate în reviste locale, naţionale şi internaţionale
Ianuarie 2009 – prezent –numeroase diplome și distincții acordate de MEN
Decembrie 2008 - premiul de excelenta Ovidius din partea Fundatiei pentru promovarea
excelentei;
Aprilie 2007 – diploma de merit de la Festivalul International al Scolilor 2007, San Nicardo Garganico,
Italia;
Martie 2007 – diploma de onoare din partea Fundatiei pentru Integrare Europeana , Sigma;
Decembrie 2006 - diploma de onare pentru activitatile organizate in cadru Saptamanii diversitatii – ISJ,
Constanta;
Noiembrie 2006 – diploma de onoare in cadrul Targului National al ofertelor de educatie permanenta,
organizat de ISJ, Constanta;
Iunie 2006 – diploma de onoare din partea Uniunii Scriitorilor, Filiala Dobrogea;
Septembrie 2003 – am fost premiată în cadrul Olimpiadei Internaţionale de limba şi literatura română,
desfăşurată la Cluj de reprezentantul ministrului – Inspector general prof. Mioriţa Got pentru rezultatele
deosebite obţinute cu elevii la olimpiada;.
2003, 2004, 2005 – diploma de excelenta pentru demersuri didatice inovative in cadrul simpozionului
national Ioan Petru Culianu, de la Iasi;
Mai 2003 – am fost premiata alaturi de cele 100 de personalitati ale Constantei, de catre primarul
orasului cu medalie si diploma de onoare pentru rezultatele deosebite obtinute cu elevii la olimpiadele si
concursurile şcolare – etapele nationala si internationala
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