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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2019 Inspector colar pentru învă ământ primarș ț
Inspectoratul colar Jude ean Str. Nicolae Bălcescu nr.26,700117, Ia i (România) Ș ț ș

▪ Coordonarea/Organizarea, managementul, controlul, verificarea i comunicarea în domeniul ș
învă ământului primar;ț

▪ Proiectarea, coordonarea, desfă urarea i valorificarea inspec iei colare la nivelul unită ilor de ș ș ț ș ț
învă ământ preuniversitar;ț

▪ Organizarea examenelor na ionale, a concursurilor de admitere/ colare de la nivelul jude ului, în ț ș ț
condi iile legii i în conformitate cu regulamentele, normele i metodologiile MEN;ț ș ș

▪ Acordarea de consultan ă de specialitate.ț

 

1996–2019 profesor pentru învă ământ primarț
Colegiul Na ional ”Mihai Eminescu”ț
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, 700454 Ia i (România) ș
http://lme.is.edu.ro 

▪ Coordonarea activită ilor de predare-învă are la clasă, a lectoratelor cu părin ii;ț ț ț

▪ Activită i de consiliereț  elevi/părin i;ț

▪ Realizare de rapoarte, informări;

▪ Coordonare practică pedagogică/ Profesor mentor pentru studen ii Facultă ii de Psihologie i tiin eț ț ș Ș ț
ale Educa ieiț  (2018-2019);

▪ Profesor colaborator C.E.X matematică - învă ământ primar / ISJț  Ia i (2014-prezent);ș

▪  Membru al Corpului na ional de exper i în managementț ț   educa ional (2012-prezent);ț

▪ Membru al Consiliului consultativ învă ământ primar / ISJ Ia i (2012-prezent);ț ș

▪ Responsabil Comisie metodică cu rol în stabilirea programului activită ilor comisiei, în consilierea ț
cadrelor didactice din catedră, în coordonarea edin elor comisieiș ț  (2008-2019);

▪ Profesor metodist învă ământ primar / ISJ Ia i (2009-prezent);ț ș

▪ Responsabil Cerc pedagogic (2008-prezent), coordonator al centrului nr.18;

▪  Membru voluntar al Organiza iei ”Salva i Copiii” (2007-prezent);ț ț

▪ Membru în Consiliul Consultativ al Tinerilor Profesori (2005-2007);

▪ Profesor colaborator Programul Educa ional ”Imagina ie i creativitate” / ISJ Ia i (2005-prezent);ț ț ș ș

▪ Membru în Comisia de mobilitate a personalului didactic (2019);

▪ Membru în Comisia de aprobare/avizare auxiliare didactice / MEN ( 2018);

▪ Membru în Comisia de elaborare itemi - Evaluare Na ională Clasa a II-a (ț  2014);

▪ Membru în Comisia de concurs pentru ocuparea func iei de director (2016);ț

▪ Profesor asistent, evaluator examene i concursuri colare.ș ș

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie. Domeniul preuniversitarț  

2017–2019 profesor metodist
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Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret”
Str. Octav Botez nr. 2A, 700116 Ia i (România) ș
www.ccdis.ro 

▪ Întocmirea de proiecte, de programe de formare continuă (obiective, suport de curs, buget 
estimativ);

▪ Organizarea, desfă urarea i monitorizarea derulării programului de formare continuă;ș ș

▪ Coordonarea comisiilor de acumulare, recunoa tere i echivalare a creditelor profesionale ș ș
transferabile;

▪ Promovarea ofertelor de formare continuă;

▪ Organizarea/Coordonarea de activită i tiin ifice, metodice, culturale;ț ș ț

▪ Coordonarea activită ii de elaborare de cursuri de formare avizate i acreditate;ț ș

▪ Coordonator local (Ia i) al echipei interdisciplinare ”Ora de Net” (2018-2019);ș

▪ Întâlniri metodice cu personalul didactic din jude .ț

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie. Formarea continuă a personalului din învă ământul ț ț
preuniversitar 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2007–2009 Diplomă de Master - Politici i management în educa ieș ț studii
postuniversitare

Universitatea ”Al. I. Cuza” - Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Ia i (România)ș Ș ț ț ș

▪ Management general i strategic în educa ie;ș ț

▪ Management financiar i administrativ;ș

▪ Leadership i managementul comunicării;ș

▪ Diversitate europeană în învă ământul superior;ț

▪ Managementul calită ii în educa ie;ț ț

▪ Politici i management în educa ia adul ilor.ș ț ț

2007 Grad didactic I Formare continuă

Universitatea ”Al. I. Cuza” - Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Ia i (România)ș Ș ț ț ș

2003 Gradul didactic II Formare continuă

Universitatea ” Al. I. Cuza” - Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Ia i ș Ș ț ț ș
(România) 

▪ Limba i literatura română i Metodica predării limbii române;ș ș

▪ Matematica i Metodica predării matematicii;ș

▪ Pedagogie i Psihologie colarăș ș

1996–2000 Licen iată în filologieț studii universitare

Universitatea ”Al. I. Cuza” - Facultatea de Litere (română-engleză), Ia i (România) ș

▪ Literatura română;

▪ Gramatica istorică a limbii române;

▪ Morfologia i sintaxa limbii române;ș

▪ Literatura comparată;

▪ Literatura engleză;

▪ Limba engleză;

▪ Civiliza ie engleză;ț

▪ Metodica limbii române/limbii engleze.
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1998 Definitivat
coala Normală ”Vasile Lupu”, Ia i (România) Ș ș

▪ Limba i literatura română i Metodica predării limbii române;ș ș

▪ Matematica i Metodica predării matematicii;ș

▪ Pedagogie i Psihologie colară.ș ș

1991–1996 Învă ător - efă de promo ieț ș ț Formare ini ială-ț
învă ământ licealț

voca ionalț

coala Normală ”Vasile Lupu”, Ia i (România) Ș ș

▪ Discipline de cultură generală;

▪ Psihologie generală;

▪ Psihologie colară;ș

▪ Pedagogie;

▪ Didactici aplicate ale disciplinelor din învă ământul primar.ț

2018 Atestat - Centrarea jocului didactic pe competen e curriculareț formare continuă

Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret”, Ia i (România) ș

▪ Cunoa terea i elaborarea unor demersuri metodice, cu accent ludic;ș ș

▪ Analiza programelor colare în vigoare pentru diverse discipline;ș

▪ Corelarea competen elor curriculare cu jocuri didactice.ț

2018 Certificat - Dialog social i leadership în educa ie -ș ț Formare continuă

Centrul Na ional de Formare Sindicală, Bucure ti (România) ț ș

▪ Legisla ia dialogului social;ț

▪ Mecanisme de finan are a învă ământului i salarizarea personalului;ț ț ș

▪ Comunicare managerială;

▪ Leadership adaptativ;

▪ Plan de negociere i medierea conflictelor.ș

2018 Adeverin ă - Management educa ional pentru institu iile de ț ț ț
învă ământ preuniversitar-Perspective inovativeț

Formare continuă

Funda ia Info Educa ia, Ia i (România) ț ț ș

▪ Comunicare managerială;

▪ Managementul resurselor umane;

▪ Elemente de marketing educa ional.ț

2018 Atestat - Dezvoltarea competen elor de evaluare a cadrelor ț
didactice

Formare continuă

Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret”, Ia i (România) ș

▪ Evaluarea în învă ământul preuniversitar - noi abordări;ț

▪ Specificul evaluării pedagogice în contextul unor probe scrise vs. orale;

▪ Caracterul reflexiv i autoreflexiv al activită ii evaluatorului în domeniul pedagogic;ș ț

▪ Aplicarea normelor metodologice privind organizarea i desfă urarea examenelor / concursurilor ș ș
din sistemul de învă ământ preuniversitarț

2017 Certificat de absolvire - Formator Formare continuă
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Funda ia Edinfo, Ia i (România) ț ș

▪ Realizarea activită ilor de formare;ț

▪ Organizarea programelor i a stagiilor de formare;ș

▪ Marketing-ul formării.

2017 Certificat Primary Methodology Course Formare continuă

ELT Services Spain i Funda ia Lumina, Bucure ti (România) ș ț ș

▪ Managementul clasei;

▪ Dinamica grupului;

▪ Tipare i proceduri.ș

2016 Atestat - Mentoratul între teorie i practicăș Formare continuă

Funda ia EuroEd, Ia i (România) ț ș

▪ Evaluarea competen elor profesionale ale profesorilor;ț

▪ Metode i instrumente de interven ie în procesul de mentorat.ș ț

2016 Certificat - Research and Innovation in Educational Practice Formare continuă

Asocia ia Lumen, Ia i (România) ț ș

▪ Exemple de bună practică

2015 Adeverin ă - Învă are pe tot parcursul vie iiț ț ț Formare continuă

Colegiul Na ional ”Mihai Eminescu”, Ia i (România) ț ș

2015 Atestat - Comunicare institu ionalăț Formare continuă

Funda ia InfoEduca ia, Ia i (România) ț ț ș

2012 Atestat - Calitate în educa ie prin utilizarea TICț Formare continuă

Casa Corpului Didactic, Ia i (România) ș

▪ Planificarea unită ii de învă are;ț ț

▪ Facilitarea cu ajutorul tehnologiei;

▪ Dezvoltarea gândirii critice i a gândirii sistemice;ș

▪ Utilizarea AeL în evaluarea formativă i sumativă.ș

2011 Atestat - Instruirea în societatea cunoa teriiș Formare continuă

SIVECO, Bucure ti (România) ș

▪ Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competen ele necesare elevilor în secolul XXI;ț

▪ Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferen iată;ț

▪ Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.

2009 Atestat - Învă area activă - strategii, metodeț Formare continuă

Casa Corpului Didactic, Ia i (România) ș

▪ Competen e metodologice, de comunicare i rela ionare;ț ș ț

▪ Utilizarea metodelor de predare pentru angajarea activă a elevilor în procesul de învă are;ț

▪ Adaptarea informa iilor curriculare la mediul rural i la via a elevilor de zi cu zi.ț ș ț

2009 Adeverin ă - Abilitare curriculară - educa ie tehnologicăț ț Formare continuă
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Casa Corpului Didactic, Ia i (România) ș

▪ Activită i practice i de pregătire pentru muncă i via ă;ț ș ș ț

▪ Strategii de sprijinire a învă ării.ț

2008 Adeverin ă - Educa ie pentru o democra ie participativăț ț ț Formare continuă

Funda ia EuroEd, Ia i (România) ț ș

▪ Valorificarea competen elor de rela ionare interpersonală, interculturală i socială a elevilor.ț ț ș

2007 Adeverin ă - Ini iere în utilizarea de software educa ionalț ț ț Formare continuă

SIVECO, Bucure ti (România) ș

2006 Adeverin ă - Implementarea programei - Consiliere i Orientareț ș Formare continuă

Casa Corpului Didactic, Ia i (România) ș

2004 Adeverin ă - Ini iere în utilizarea PC-uluiț ț Formare continuă

Casa Corpului Didactic, Ia i (România) ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C2 C1 B2 B2

Diploma absolvent Facultatea de Litere 

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare ▪ Abilită i de comunicare, capacitatea de a stabili u or rela ii profesionale, de a coordona echipe de ț ș ț
lucru

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Abilită i de organizare, monitorizare i evaluare a activită ilor de formare;ț ș ț

▪ Aptitudini în coordonarea activită ilor de diferite tipuri desfă urate cu elevi, studen i, cadre didactice.ț ș ț

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ Comunicarea cu persoane din medii de provenien ă diferite;ț

▪ Abilită i de comunicare cu părin ii elevilor, cu eleviiț ț  defavoriza i, cu reprezentan ii autorită ilor locale, ț ț ț
cu reprezentan ii ONG-urilor.ț

▪ Utilizarea instrumentelor multimedia în activită ile de predare;ț

▪ Competen e TIC.ț

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publica iiț ▪ Articole în revista ”Vremea colii” (2012, 2011); ”Reflec ii eminesciene” (2018), în Anuarul colii ș ț Ș
Normale ”V. Lupu”(2010);

▪ Lucrare tiin ifică ”Valorificarea teoriei inteligen elor multiple în activită i de tip transdisciplinar în ș ț ț ț
ciclul primar” (2011);

▪ Lucrare tiin ifică ”Ora de limbă română în ciclul primar din perspectiva competen elor ș ț ț
comunicative. Modele de bună practică” (2010);

▪ ”Teste de evaluare pentru clasa a IV-a”, Ed. Pim, 2012, 2011, 2010, 2008;
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▪ ”Încearcă i tu!”, Ed. DramArt, Ia i, 2003;ș ș

Sesiuni i comunicări tiin ificeș ș ț ▪ Organizator / Coordonator Simpozion jude ean ”Lectura suplimentară în era tehnologiei”ț  (2015);

▪ Simpozionul Jude ean ”Mentoratul între deziderat didactic i realitate educa ională. Dialoguri ț ș ț
profesionale” (Ia i, 2017);ș

▪ Simpozionul Interna ional ”Strategii pentru educa ie” (Ia i, 2016);ț ț ș

▪ Simpozionul Jude ean ”Lectura suplimentară în era tehnologiei” (Ia i, 2015);ț ș

▪ Simpozionul Na ional ”Sănătatea se na te din energie în armonie” (Ia i, 2014);ț ș ș

▪ Simpozionul Na ional ”ProEdu” Olt (Slatina, 2013);ț

▪ Simpozionul Interna ional ” Perspective teoretice i praxiologice ale procesului educa ional centrat ț ș ț
pe formarea de competen e” (Ia i, 2012);ț ș

▪ Simpozionul Interna ional ”Provocări ale educa iei la începutul secolului al XXI-lea” (Ia i, 2010);ț ț ș

▪ Simpozionul regional de didactică a limbii i literaturii române” (Ia i, 2005).ș ș

Rezultate la olimpiade iș
concursuri colareș

Elevii pe care i-am coordonat au ob inut numeroase premii la concursurile monitorizate de ISJ Ia i ”Fii ț ș
inteligent la matematică” i ”Comunicare. Ortografie”, la concursuri organizate de Palatul Copiilor Ia i ș ș
sau la concursurile ini iate de colegiile ie ene Concurs Eminent, Concurs de matematică ”Al. Myller”, ț ș
”Traian Lalescu”, Concurs de Limba i literatura română ”N. Labi ”, ”Ionel Teodoreanu”, ”Leris”.ș ș

Experien ă proiecteț ▪ Programul Ora de Net - formare adul i în vederea protec iei copiilor în mediul online - 2018, ț ț
coordonator local al echipei interdisciplinare- 2018-2019;

▪ Coordonator activită i proiect ”FILIT în coala ie eană” - 2019;ț ș ș

▪ Coordonator proiect ”Pun i de prietenie” (2019);ț

▪ ELT British Camps Romania, organizator de programe  - 2016, 2015;

▪ Coordonator activită i învă ământ primar SNAC (2016-2019);ț ț

▪ Coordonator activită i desfă urate de elevii dinț ș  ciclul primar în cadrul programului ECO- COALA Ș
(2016-2018);

▪ Membru în echipa de lucru CNEE - 2014;

▪ Proiect SMILEY Comenius CMP- 2012, 2013;

▪ Healthy Traditions - EPODE International Network - 2012, 2013.

 

Activită i extracurriculareț ▪ Coordonator activită i Proiect jude ean C.A.E.J. 2018, poz.35ț ț   (edi ia 2019);ț

▪ Coordonator formare profesori coordonatori ai comisiei pentru prevenirea i eliminarea violen ei dinș ț
coalăș    (2019);

▪ Coordonare activitate ”Ziua României-ve nicia folclorului românesc” (2018);ș

▪ Coordonare activită i educative/concursuri la nivel local/jude ean-învă ământ primar (ț ț ț  1996-
prezent);

▪ Organizator campanie ”Împline te un vis!” (2017).ș
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   ECV 2019-06-24T14:49:20.436Z 2019-11-08T17:21:40.007Z V3.4 EWA Europass CV true                                    Elena-Alina Bendescu    Strada Lascar Catargi Nr 46 Scara B Apartament 5 700107 Iasi  RO România  bendescualina@gmail.com   0740007993  mobile Mobil    F Feminin   RO română   image/jpeg          false  Inspector școlar pentru învățământ primar <ul><li>Coordonarea/Organizarea, managementul, controlul, verificarea și comunicarea în domeniul învățământului primar;</li><li>Proiectarea, coordonarea, desfășurarea și valorificarea inspecției școlare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar;</li><li>Organizarea examenelor naționale, a concursurilor de admitere/școlare de la nivelul județului, în condițiile legii și în conformitate cu regulamentele, normele și metodologiile MEN;</li><li>Acordarea de consultanță de specialitate.</li></ul><p> </p>  Inspectoratul Școlar Județean Str. Nicolae Bălcescu nr.26,700117    Iași  RO România     false  profesor pentru învățământ primar <ul><li>Coordonarea activităților de predare-învățare la clasă, a lectoratelor cu părinții;</li><li>Activități de consiliere elevi/părinți;</li><li>Realizare de rapoarte, informări;</li><li>Coordonare practică pedagogică/ Profesor mentor pentru studenții Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (2018-2019);</li><li>Profesor colaborator C.E.X matematică - învățământ primar / ISJ Iași (2014-prezent);</li><li> Membru al Corpului național de experți în management  educațional (2012-prezent);</li><li>Membru al Consiliului consultativ învățământ primar / ISJ Iași (2012-prezent);</li><li>Responsabil Comisie metodică cu rol în stabilirea programului activităților comisiei, în consilierea cadrelor didactice din catedră, în coordonarea ședințelor comisiei (2008-2019);</li><li>Profesor metodist învățământ primar / ISJ Iași (2009-prezent);</li><li>Responsabil Cerc pedagogic (2008-prezent), coordonator al centrului nr.18;</li><li> Membru voluntar al Organizației ”Salvați Copiii” (2007-prezent);</li><li>Membru în Consiliul Consultativ al Tinerilor Profesori (2005-2007);</li><li>Profesor colaborator Programul Educațional ”Imaginație și creativitate” / ISJ Iași (2005-prezent);</li><li>Membru în Comisia de mobilitate a personalului didactic (2019);</li><li>Membru în Comisia de aprobare/avizare auxiliare didactice / MEN ( 2018);</li><li>Membru în Comisia de elaborare itemi - Evaluare Națională Clasa a II-a ( 2014);</li><li>Membru în Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director (2016);</li><li>Profesor asistent, evaluator examene și concursuri școlare.</li></ul>  Colegiul Național ”Mihai Eminescu”    Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10 700454 Iași  RO România  http://lme.is.edu.ro  business  Educație. Domeniul preuniversitar     false  profesor metodist <ul><li>Întocmirea de proiecte, de programe de formare continuă (obiective, suport de curs, buget estimativ);</li><li>Organizarea, desfășurarea și monitorizarea derulării programului de formare continuă;</li><li>Coordonarea comisiilor de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile;</li><li>Promovarea ofertelor de formare continuă;</li><li>Organizarea/Coordonarea de activități științifice, metodice, culturale;</li><li>Coordonarea activității de elaborare de cursuri de formare avizate și acreditate;</li><li>Coordonator local (Iași) al echipei interdisciplinare ”Ora de Net” (2018-2019);</li><li>Întâlniri metodice cu personalul didactic din județ.</li></ul>  Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret”    Str. Octav Botez nr. 2A 700116 Iași  RO România  www.ccdis.ro  business  Educație. Formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar      false Diplomă de Master - Politici și management în educație <ul><li>Management general și strategic în educație;</li><li>Management financiar și administrativ;</li><li>Leadership și managementul comunicării;</li><li>Diversitate europeană în învățământul superior;</li><li>Managementul calității în educație;</li><li>Politici și management în educația adulților.</li></ul>  Universitatea ”Al. I. Cuza” - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației    Iași  RO România  studii postuniversitare    false Grad didactic I  Universitatea ”Al. I. Cuza” - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației    Iași  RO România  Formare continuă    false Gradul didactic II <ul><li>Limba și literatura română și Metodica predării limbii române;</li><li>Matematica și Metodica predării matematicii;</li><li>Pedagogie și Psihologie școlară</li></ul>  Universitatea ” Al. I. Cuza” - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației    Iași  RO România  Formare continuă     false Licențiată în filologie <ul><li>Literatura română;</li><li>Gramatica istorică a limbii române;</li><li>Morfologia și sintaxa limbii române;</li><li>Literatura comparată;</li><li>Literatura engleză;</li><li>Limba engleză;</li><li>Civilizație engleză;</li><li>Metodica limbii române/limbii engleze.</li></ul>  Universitatea ”Al. I. Cuza” - Facultatea de Litere (română-engleză)    Iași  RO România  studii universitare    false Definitivat <ul><li>Limba și literatura română și Metodica predării limbii române;</li><li>Matematica și Metodica predării matematicii;</li><li>Pedagogie și Psihologie școlară.</li></ul>  Școala Normală ”Vasile Lupu”    Iași  RO România     false Învățător - șefă de promoție <ul><li>Discipline de cultură generală;</li><li>Psihologie generală;</li><li>Psihologie școlară;</li><li>Pedagogie;</li><li>Didactici aplicate ale disciplinelor din învățământul primar.</li></ul>  Școala Normală ”Vasile Lupu”    Iași  RO România  Formare inițială-învățământ liceal vocațional    false Atestat  - Centrarea jocului didactic pe competențe curriculare <ul><li>Cunoașterea și elaborarea unor demersuri metodice, cu accent ludic;</li><li>Analiza programelor școlare în vigoare pentru diverse discipline;</li><li>Corelarea competențelor curriculare cu jocuri didactice.</li></ul>  Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret”    Iași  RO România  formare continuă    false Certificat - Dialog social și leadership în educație - <ul><li>Legislația dialogului social;</li><li>Mecanisme de finanțare a învățământului și salarizarea personalului;</li><li>Comunicare managerială;</li><li>Leadership adaptativ;</li><li>Plan de negociere și medierea conflictelor.</li></ul>  Centrul Național de Formare Sindicală    București  RO România  Formare continuă    false Adeverință - Management educațional pentru instituțiile de învățământ preuniversitar-Perspective inovative <ul><li>Comunicare managerială;</li><li>Managementul resurselor umane;</li><li>Elemente de marketing educațional.</li></ul>  Fundația Info Educația    Iași  RO România  Formare continuă    false Atestat - Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice <ul><li>Evaluarea în învățământul preuniversitar - noi abordări;</li><li>Specificul evaluării pedagogice în contextul unor probe scrise vs. orale;</li><li>Caracterul reflexiv și autoreflexiv al activității evaluatorului în domeniul pedagogic;</li><li>Aplicarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea examenelor / concursurilor din sistemul de învățământ preuniversitar</li></ul>  Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret”    Iași  RO România  Formare continuă    false Certificat de absolvire - Formator <ul><li>Realizarea activităților de formare;</li><li>Organizarea programelor și a stagiilor de formare;</li><li>Marketing-ul formării.</li></ul>  Fundația Edinfo    Iași  RO România  Formare continuă    false Certificat Primary Methodology Course <ul><li>Managementul clasei;</li><li>Dinamica grupului;</li><li>Tipare și proceduri.</li></ul>  ELT Services Spain și Fundația Lumina    București  RO România  Formare continuă    false Atestat - Mentoratul între teorie și practică <ul><li>Evaluarea competențelor profesionale ale profesorilor;</li><li>Metode și instrumente de intervenție în procesul de mentorat.</li></ul>  Fundația EuroEd    Iași  RO România  Formare continuă    false Certificat - Research and Innovation in Educational Practice <ul><li>Exemple de bună practică</li></ul>  Asociația Lumen    Iași  RO România  Formare continuă    false Adeverință - Învățare pe tot parcursul vieții  Colegiul Național ”Mihai Eminescu”    Iași  RO România  Formare continuă    false Atestat - Comunicare instituțională  Fundația InfoEducația    Iași  RO România  Formare continuă    false Atestat - Calitate în educație prin utilizarea TIC <ul><li>Planificarea unității de învățare;</li><li>Facilitarea cu ajutorul tehnologiei;</li><li>Dezvoltarea gândirii critice și a gândirii sistemice;</li><li>Utilizarea AeL în evaluarea formativă și sumativă.</li></ul>  Casa Corpului Didactic    Iași  RO România  Formare continuă    false Atestat - Instruirea în societatea cunoașterii <ul><li>Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competențele necesare elevilor în secolul XXI;</li><li>Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferențiată;</li><li>Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.</li></ul>  SIVECO    București  RO România  Formare continuă    false Atestat - Învățarea activă - strategii, metode <ul><li>Competențe metodologice, de comunicare și relaționare;</li><li>Utilizarea metodelor de predare pentru angajarea activă a elevilor în procesul de învățare;</li><li>Adaptarea informațiilor curriculare la mediul rural și la viața elevilor de zi cu zi.</li></ul>  Casa Corpului Didactic    Iași  RO România  Formare continuă    false Adeverință - Abilitare curriculară - educație tehnologică <ul><li>Activități practice și de pregătire pentru muncă și viață;</li><li>Strategii de sprijinire a învățării.</li></ul>  Casa Corpului Didactic    Iași  RO România  Formare continuă    false Adeverință - Educație pentru o democrație participativă <ul><li>Valorificarea competențelor de relaționare interpersonală, interculturală și socială a elevilor.</li></ul>  Fundația EuroEd    Iași  RO România  Formare continuă    false Adeverință - Inițiere în utilizarea de software educațional  SIVECO    București  RO România  Formare continuă    false Adeverință - Implementarea programei  - Consiliere și Orientare  Casa Corpului Didactic    Iași  RO România  Formare continuă    false Adeverință - Inițiere în utilizarea PC-ului  Casa Corpului Didactic    Iași  RO România  Formare continuă      en engleză  C1 C2 C1 B2 B2   Diploma absolvent Facultatea de Litere  <ul><li>Abilități de comunicare, capacitatea de a stabili ușor relații profesionale, de a coordona echipe de lucru</li></ul>  <ul><li>Abilități de organizare, monitorizare și evaluare a activităților de formare;</li><li>Aptitudini în coordonarea activităților de diferite tipuri desfășurate cu elevi, studenți, cadre didactice.</li></ul>  <ul><li>Comunicarea cu persoane din medii de proveniență diferite;</li><li>Abilități de comunicare cu părinții elevilor, cu elevii defavorizați, cu reprezentanții autorităților locale, cu reprezentanții ONG-urilor.</li><li>Utilizarea instrumentelor multimedia în activitățile de predare;</li><li>Competențe TIC.</li></ul>    Publicații <ul><li>Articole în revista ”Vremea școlii” (2012, 2011); ”Reflecții eminesciene” (2018), în Anuarul Școlii Normale ”V. Lupu”(2010);</li><li>Lucrare științifică ”Valorificarea teoriei inteligențelor multiple în activități de tip transdisciplinar în ciclul primar” (2011);</li><li>Lucrare științifică ”Ora de limbă română în ciclul primar din perspectiva competențelor comunicative. Modele de bună practică” (2010);</li><li>”Teste de evaluare pentru clasa a IV-a”, Ed. Pim, 2012, 2011, 2010, 2008;</li><li>”Încearcă și tu!”, Ed. DramArt, Iași, 2003;</li></ul>   Sesiuni și comunicări științifice <ul><li>Organizator / Coordonator Simpozion județean ”Lectura suplimentară în era tehnologiei” (2015);</li><li>Simpozionul Județean ”Mentoratul între deziderat didactic și realitate educațională. Dialoguri profesionale” (Iași, 2017);</li><li>Simpozionul Internațional ”Strategii pentru educație” (Iași, 2016);</li><li>Simpozionul Județean ”Lectura suplimentară în era tehnologiei” (Iași, 2015);</li><li>Simpozionul Național ”Sănătatea se naște din energie în armonie” (Iași, 2014);</li><li>Simpozionul Național ”ProEdu” Olt (Slatina, 2013);</li><li>Simpozionul Internațional ” Perspective teoretice și praxiologice ale procesului educațional centrat pe formarea de competențe” (Iași, 2012);</li><li>Simpozionul Internațional ”Provocări ale educației la începutul secolului al XXI-lea” (Iași, 2010);</li><li>Simpozionul regional de didactică a limbii și literaturii române” (Iași, 2005).</li></ul>   Rezultate la olimpiade și concursuri școlare <p>Elevii pe care i-am coordonat au obținut numeroase premii la concursurile monitorizate de ISJ Iași ”Fii inteligent la matematică” și ”Comunicare. Ortografie”, la concursuri organizate de Palatul Copiilor Iași sau la concursurile inițiate de colegiile ieșene Concurs Eminent, Concurs de matematică ”Al. Myller”, ”Traian Lalescu”, Concurs de Limba și literatura română ”N. Labiș”, ”Ionel Teodoreanu”, ”Leris”.</p>   Experiență proiecte <ul><li>Programul Ora de Net - formare adulți în vederea protecției copiilor în mediul online - 2018, coordonator local al echipei interdisciplinare- 2018-2019;</li><li>Coordonator activități proiect ”FILIT în școala ieșeană” - 2019;</li><li>Coordonator proiect ”Punți de prietenie” (2019);</li><li>ELT British Camps Romania, organizator de programe  - 2016, 2015;</li><li>Coordonator activități învățământ primar SNAC (2016-2019);</li><li>Coordonator activități desfășurate de elevii din ciclul primar în cadrul programului ECO-ȘCOALA (2016-2018);</li><li>Membru în echipa de lucru CNEE - 2014;</li><li>Proiect SMILEY Comenius CMP- 2012, 2013;</li><li>Healthy Traditions - EPODE International Network - 2012, 2013.</li></ul><p> </p>   Activități extracurriculare <ul><li>Coordonator activități Proiect județean C.A.E.J. 2018, poz.35  (ediția 2019);</li><li>Coordonator formare profesori coordonatori ai comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței din școală   (2019);</li><li>Coordonare activitate ”Ziua României-veșnicia folclorului românesc” (2018);</li><li>Coordonare activități educative/concursuri la nivel local/județean-învățământ primar ( 1996-prezent);</li><li>Organizator campanie ”Împlinește un vis!” (2017).</li></ul><p> </p> 

