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Informaţii personale
Nume / Prenume

FARCAŞ GENOVEVA AURELIA

Adresă(e)
Telefon(oane)

0232 / 216535

Fax

0232 / 266014

E-mail
Naţionalitate

Mobil:

office@isjiasi.ro
Română

Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

feminin
Educație. Formare. Management educațional

Perioada 16. 01. 2017 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale

Inspector Școlar General
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI str. N. Bălcescu, nr. 26




Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Curriculum vitae

Coordonarea Departamentului de Curriculum și controlul asigurării calității
Coordonarea Departamentului Descentralizare și Management instituțional. Dezvoltarea
resursei umane
Coordonarea Departamentului administrativ

11. 08. 2016 – 18.10.2016 - Inspector Școlar General Adjunct
2005- 2009; 24. 06. 2012 – 11.08.2016- 15.01.2017 - Inspector şcolar - Învăţământ primar
2006-prezent- Profesor consilier scolar – Colegiul Național „E. Racoviță” Iași
Inspector şcolar - Învăţământ primar
Profesor consilier scolar – Colegiul Național „E. Racoviță” Iași
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI str. N. Bălcescu, nr. 26
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Activităţi şi responsabilităţi
principale





Îndrumarea, monitorizarea şi evaluarea procesului de predare - învăţare - evaluare din unităţile
de învăţământ preuniversitar în vederea asigurării calităţii actului educaţional;
Consilierea conducerii unităţilor de învăţământ pe probleme de proiectare a curriculum-ului la
decizia şcolii;
Realizarea de rapoarte, informări, studii şi programe de măsuri pe problematica învăţământului
preuniversitar ieşean;
Participarea în comisiile pentru acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit, a recompenselor
(ordine, distincţii, decoraţii) şi în cele de anchetă;
Monitorizarea progresului şi disfuncţiilor apărute în desfăşurarea proiectelor (locale, judeţene,
naţionale);
Formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul primar









Membru în consiliul de administraţie al ISJ, 2012-2016
Membru în consiliul de administraţie al CJRAE din partea ISJ, 2015, 2016
Membru în consiliul de administraţie al Liceului Pedagogic V. Lupu, 2013
Coordonator cercuri pedagogice - Învățământ Primar, 2012-2016
Profesor Metodist Învațământ primar 2003- prezent
Profesor Metodist consiliere psihopedagogică, 2003- prezent
Membru al corpului naţional de experţi în management educaţional






Activităţi şi responsabilităţi principale

Membru în comisii de lucru ale ISJ:
 Coordonator județean STUDIUL INTERNAȚIONAL OECD privind procesul de predare-învățare –
TALIS – 2013
 Membru în echipa de proiect pentru realizarea Programului Managerial al ISJ Iași, anii școlari
2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
 Membru în echipa de lucru Starea învățământului, anii școlari 2007-2008, 2008-2009, 20122013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
 Evaluator extern comisii de evaluare și monitorizare (observator din partea ISJ in comisiile de
evaluare ARACIP)
 Membru în Comisia de evaluare a proiectelor educative

Membru în Comisia de mobilitate a personalulul didactic
 Coordonator consiliere psihopedagogică în cadrul CEX.
Membru în comisii de lucru ale MECS:









Membru în Comisia Naţională de Limba şi Literatura română (expertiză pe domeniul pedagogic)
Membru in echipa de lucru pentru analiza, dezbaterea și avizarea programelor de lucru pentru
concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante din învățământul preuniversitar
Membru în echipa de lucru pentru elaborarea programelor școlare pe discipline/module,
organizat de CNEE
Membru în echipa de lucru pentru MECT, iulie 2009, Analiza și avizarea programelor de lucru
pentru gimnaziu și liceu, Comisia națională de limba și literatura română
Membru în echipa de lucru pentru MECT, martie 2008, Analiza și avizarea programelor pentru
clasele gimnaziale, revizuite și descongestionate, Comisia națională de limba și literatura
română
Membru în echipa de lucru pentru MECT, octombrie 2008, Elaborarea programelor pentru
Școală Europeană
Participare la Consfatuirile inspectorilor de specialitate pentru învățământul primar
Membru în Comisia Națională a Olimpiadei de Pedagogie, 2002

Alte activități și responsabilități:
 Membru în echipa de evaluare a dosarelor pentru recunoașterea și echivalarea competențelor
profesionale dobândite formal, nonformal și informal, iunie 2012
 Membru în Comisia de organizare și desfășurare a evaluării competențelor, clasa a II a
 Coordonarea activităților de înscriere a copiilor în învățământul primar
 Membru în Comisia Națională de organizare și desfașurare concurs național definitivat, 2014
 Membru în Comisia concursului national ocupare a posturilor didactice, 2012-2013
 Membru în Comisia județeană pentru mentorat de organizare și desfașurare a profesorilor
mentori
 Membru în Comisia județeană de organizare și desfășurare a examenului de admitere în
învățământul de stat, 2013-2014
 Membru în Comisia județeană de organizare a evaluarii naționale , clasa a VIII a, 2012-2013
Curriculum vitae
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Perioada

1. 10. 2002 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat

Numele şi adresa angajatorului

Activităţi şi responsabilităţi principale

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI, Str. Toma Cozma nr. 3
-

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

Coordonare de lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I – specializarea
Învăţători şi Educatoare;
Membru în Comisia pentru acordarea gradului didactic II şi definitivat, specializarea
Educatoare;

Educaţie. Domeniul universitar

1. 10. 2004 – 1.09. 2008
Cadru didactic asociat
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” IAŞI , Bld. Dimitrie Mangeron, nr. 67
-

Organizarea şi susţinerea cursurilor de Pedagogie;
Evaluarea pe parcurs şi evaluare finală;

Educaţie. Domeniul universitar

1. 01. 2003 - 1. 03. 2005
Profesor – învăţământ primar
ŞCOALA “TITU MAIORESCU” IAŞI, Aleea Decebal nr.10
Activităţi de predare-învăţare pentru vârsta şcolară mică
Educaţie. Domeniul preuniversitar

Perioada 1. 09. 1998 - 31. 12. 2003
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Profesor de pedagogie (detaşat)
ŞCOALA NORMALA ,,VASILE LUPU” IAŞI, Aleea M. Sadoveanu, nr. 46
-

Activităţi de predare-învăţare pentru elevii din ciclul liceal, profilul pedagogic;
Coordonare practică pedagogică;
Membru în Comisia Naţională de Pedagogie;
Diriginte;
Responsabil formare continuă;

Educaţie. Domeniul preuniversitar

Perioada 1.09.1990 - 31.08.1998
1.09.1996 - 31.08.1998
Funcţia sau postul ocupat
Curriculum vitae

Învăţător / institutor titular – învăţământ primar
Profesor de pedagogie asociat
FARCAŞ GENOVEVA AURELIA
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Numele şi adresa
angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

ŞCOALA “TITU MAIORESCU” IAŞI, Aleea Decebal nr.10
ŞCOALA NORMALA “VASILE LUPU” IAŞI, Aleea M. Sadoveanu, nr. 46
- Activităţi de predare-învăţare pentru vârsta şcolară mică
- Activităţi de predare-învăţare pentru elevii din ciclul postliceal, profilul pedagogic;
- Coordonare practică pedagogică;
Educaţie. Domeniul preuniversitar

Educaţie şi formare
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
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
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
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
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Curriculum vitae

2003 - 2010
Doctor în Ştiinţele Educaţiei
Teza „Formarea autonomiei personale şi sociale a preşcolarului”, susţinută în martie 2010;
- Domeniul Ştiinţe Umaniste
- Pedagogia vârstelor mici
- Psihologia educaţiei
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Studii postuniversitare – doctorat
1999 - 2001
Gradul Didactic I – Specializarea Pedagogie
- Teoria şi metodologia evaluării
- Psihologia vârstelor
UNIVERSITATEA „AL .I .CUZA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Formare continuă
1997
Gradul Didactic II – Specializarea Pedagogie
-

Pedagogie
Teoria educaţiei
Psihologie
Metodica predării pedagogiei

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Formare continuă

1997
Modulul de Studii aprofundate “Educaţie Integrată”
- Psihopedagogie specială
- Psihologia vârstelor
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Studii postuniversitare
1991 - 1996
Licenţă în Pedagogie

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

-

Teoria şi metodologia instruirii;
Teoria şi metodologia evaluării;
Comunicare educaţională;
Managementul instituţiilor şcolare;
Consiliere psihopedagogică şi socială;
Teoria educaţiei;

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”
FACULTATEA DE FILOSOFIE, SECŢIA PEDAGOGIE
Studii universitare
1993
Definitivat
- Pedagogie;
- Psihologia copilului;
- Psihologie şcolară;
LICEUL PEDAGOGIC “VASILE LUPU” IAŞI
Formare continuă
1986-1990
Învăţător, şefă de promoţie
- Pedagogie;
- Psihologia copilului;
- Psihologie şcolară;
LICEUL PEDAGOGIC “VASILE LUPU” IAŞI
Formare iniţială

Formare continuă
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie – noiembrie 2014
Atestat de formare continua –Educație pentru sănătate- Modul I și Modul II, 80 de ore, 20 credite
Fundația Tineri pentru Tineri

5-6 iunie 2014
Certificat de absolvire –Implementarea sistemului de control managerial - 16 ore/16 credite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Institutul de Control Intern

Perioada

28.11. 2012 – 26.01. 2013

Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Curriculum vitae

Certificat de absolvire- Evaluator de competențe profesionale – 90 ore
Fundația EDINFO

10 . 10. 2013
Certificat de absolvire- Program de formare continua - Om și societate – 89 ore/25 credite
Ministerul Educației Naționale prion Unitatea de management a proiectelor cu finanțare externă

15 - 22.08.2011
Atestat de formare continua –Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor– 89 ore/25 credite
FARCAŞ GENOVEVA AURELIA
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

20.03.2009-28.04.2009
Atestat de formare continua – Asigurarea calității în educație – 38 ore/25 credite
Casa Corpului Didactic Iași

Decembrie 2007- martie 2008
Atestat de formare continua – Programul universitar de formare continua a personalului didactic din
învățământul preuniversitar– 100 ore/30 credite
Universitatea Al. I. Cuza, Departamentul pentru Personalul Didactic Iași

Ianuarie – octombrie 2007
Certificat de competențe profesionale - Calitate și eficiență în managementul școlar / 90 credite
Centrul de intalniri și studii creștine Filocalia Iași

August 2005 - Mai 2006
Atestat de formare continua – Phare – Acces la educație pentru grupuri dezavantajate - 92 ore/25
credite
Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar

15-18 martie 2006

Calificarea / diploma obţinută Adeverință stagiu de formare Sistemul edudoc de management al documentelor și fluxurilor de lucru 24 ore
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Casa Corpului Didactic Iași

21-26 martie 2005
Adeverință stagiu de formare Marketing educațional – 25 ore
Casa Corpului Didactic Iași

August 2005

Calificarea / diploma obţinută Certificat formare curs Educație pentru sănătate – 40 de ore
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Curriculum vitae

Fundația Tineri pentru Tineri

Iunie –iulie 2003
Atestat de formare continuă Program de formare/informare a invațatorilor/institutorilor incadrati la cls. I
și a II a în anul școlar 2003/2004– 30 ore/11 credite

FARCAŞ GENOVEVA AURELIA
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar

Î
Alte activități de formare continuă la care am participat:
 Conferință regională Calitatea serviciilor adresate persoanelor cu dizabilități, 2014
 Seminar Fii elev în clasa viitorului! Experimentează predarea interactivă!, 6 noiembrie 2014
 Conferința internațională Gen, muncă, familie și schimbare, 2013
 Conferința Națională - La un click de educația modernă și eficientă, 2013
 Conferința Județeană de diseminare a proiectelor SCAN și CESPeT, 2013
 Workshop Învățare transgenerațională și adaptare școlară, 2012
 Workshop Asistență psihologică a copiilor cu ADHD, 2012
 Seminar de formare Validarea competențelor consilierilor școlari și utilizarea TIC în consiliere,
2012
 Seminar internațional Active Citizenship and Family Learning, Nov. 2008
 Formare CNEE în cadrul Proiectului Evaluarea Națională la finalul învățământului primar, 2007

Curriculum vitae
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Aptitudini şi competenţe personale

Autor și coautor de lucrări în specialitate și management educațional:
Lucrări de specialitate publicate cu ISBN/ISSN (autor/coautor):
 Evaluarea elevilor din ciclul primar. Repere teoretice şi aplicaţii, Editura AS`S, Iaşi, 2006 - autor
 Pedagogie. Fundamente ale pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Educaţia pentru
cunoaşterea ştiinţifică, Editura Politehnium, Iaşi, 2008, în colaborare cu conf. univ. dr. Carcea
Maria - coautor
 Jurnal de proiect. La un click de educația modernă și eficientă, coordonator
 Matematica pe înțelesul școlarilor. Metode de rezolvare a exercițiilor și problemelor de
matematică, Editura Adenium, 2015- coautor
 Ortografia pe înțelesul școlarilor. Ghid pentru elevii din învățământul primar , Editura Adenium,
2014 - coautor
 Să aprofundăm limba română – curriculum auxiliar pentru dezvoltarea competenţelor de limba
română, Editura AS`S, Iaşi, 2010 - coautor
 Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasa a III a, Editura AS`S, 2008, Iaşi- coautor coautor
 Metode de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor de matematică. De la metoda grafică la metoda
algebrică, Ed AS S, 2007(coautor)
 Elemente de scriere ortografică. Aplicaţii pentru elevii din învăţământul primar, Editura AS`S,
Iaşi, 2006- coautor
Articole de specialitate publicate în reviste internaționale:
 Articol - The importance of school competition in teachers' assessment for merit gradations. A
case of preschool and primary school teachers in Iasi County, articol apărut în Journal of
Educational sciences & Psychology, Vol. IV (LXVI) - No. 2/2014 - coautor
 Articol - Aspects of the autonomy – oriented education in the context of contemporary education,
articol apărut în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” – Secţiunea
Ştiinţele Educaţiei, vol. XVI/2012, pp. 69-80 - autor
 Articol - Support of Autonomy behaviors in preschoolers. Experimental educational intervention
(coautor Versavia Curelaru), articol apărut în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I. Cuza”,
vol. XIV, 2010, pp. 207-222
Articole de specialitate publicate în lucrări naționale:
 Articol – Specificul formării comportamentelor autonome la copilul preșcolar, articol apărut în
“Perspective teoretice și praxiologice ale procesului educațional centrat pe formarea de
competențe”, Editura Sapientia, Iaşi, 2012, pp. 141-152
 Articol – Patternuri de acțiune ale părinților cu rol determinant în formarea comportamentelor
autonome ale copilului preșcolar, articol apărut în vol. Kreatikon, Ediția a VIII a, 2011, pp.299304
 Articol - Investigarea currículum-ului preşcolar românesc din perspectiva formării autonomiei
copiilor, articol apărut în “Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI-lea”, Editura
Sapientia, Iaşi, 2010, pp. 57-69
 Articol - Momente de referinţă din evoluţia învăţământului preşcolar românesc- contexte ale
schimbării didacticii de specialitate (coautor Liliana Stan), articol apărut în “Provocări ale
educaţiei la începutul secolului al XXI-lea”, Editura Sapientia, Iaşi, 2010, pp. 242-253;
 Articol - Cercetări privind practicile de sprijinire a autonomiei copilului în mediul familial, articol
apărut în Analele Colegiului “C. Negruzzi” Iaşi, 2012, Editura Junimea, pp. 307-313
 Articol- Repere ale organizării curriculum-ului preşcolar în Franţa, articol apărut în vol. Accente
în educaţie, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2007
 Articol - Autonomia elevului – “Fata Morgana a învăţământului românesc?”, articol apărut în
Revista Tribuna Învăţământului Nr.1124, 14-20 noiembrie 2011
 Articol - Familia - spaţiu formativ al construirii comportamentelor autonome ale copilului, în
“Vremea şcolii”, serie nouă, anul III, nr. 1 (4), 2011, pp.17-23
 Inspecția școlară comparată în context European - coautor

Curriculum vitae
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Manualul profesorului mentor- coautor
Ghidul profesorului debutant - coautor
Articol Consilierea educațională – premisă a succesului unui proiect, în Programul educațional Fii
pregătit! Avatarurile new media în educația mileniului III. Jurnal de proiect, nr.1, februarie 2015
Articol – Dinamica lumii contemporane și educația copilului, apărut în Școala ieșeană. Buletin
informativ, octombrie 2014
Articol – Măsuri de monitorizare a calității învățământului. Evaluarea Națională a elevilor la finalul
claselor a II a, a IV a și a VI a, apărut în Școala ieșeană. Buletin informativ, octombrie 2014
Articol – Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, activitate de succes în județul Iași, apărut în
Școala ieșeană. Buletin informativ, aprilie 2014
Articol – Împreună la început de drum. Program de formare a cadrelor didactice debutante din
învățământul preșcolar și primar, apărut în Școala ieșeană. Buletin informativ, oct. 2013
Articol –Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar, apărut
în Școala ieșeană. Buletin informativ, decembrie 2012
Articol – Clasa pregătitoare. Provocări, dificultăți, soluții aplicate cu succes în județul Iași, apărut
în Școala ieșeană. Buletin informativ, octombrie 2012
Articol - Educaţia incluzivă I, articol apărut în revista Viitorul la pătrat, sept. - oct. 2005, nov.- dec.
2005, Editura Casa Panda;
Articol - Educaţia incluzivă II, articol apărut în revista Viitorul la pătrat, nov. - dec. 2005, Editura
Casa Panda;
Articole – Studiul istoriei la clasa a IV a, abordări metodologice articol publicat în revista Viitorul la
pătrat 2006, Editura Casa Panda
Articole - Repere teoretice şi metodice privind formarea deprinderilor de ortografie la elevii
claselor a II-a, articol publicat în revista Viitorul la pătrat aprilie 2004, Editura Casa Panda












Autor de programe şcolare
Programa de formare continuă pentru cadrele didactice (învăţământ preprimar), programă
aprobată de M.E.C. în 2004, realizată în colaborare cu conf. dr. Liliana Stan de la Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
Programa de religie pentru clasele I-VIII, aprobată cu Ordinul ministrului nr. 4769 /
25.10.1999 (coautor).
Formator național și județean
 Formator național în cadrul Programului Național de Educație pentru sănătate





Curriculum vitae

Formator CCD Iași, Formarea cadrelor didactice debutante în psihopedagogie și didactică
generală, 2015
Formator CCD Iași, perioada 2011-2014 în cadrul Programelor de formare continuă acreditate
de MECTS (DGMRURS) organizate de Casa Corpului Didactic „SPIRU HARET” Iaşi
Formator în cadrul programului de perfecţionare “Asigurarea calităţii în educaţie”, acreditat
CNFP prin decizia nr. 63/28.05.2008, CCD Iaşi, 2007 - 2009;
Formator în cadrul Proiectului Phare - Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate “Şcoala
şanselor egale”, 2006
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Coordonare proiecte județene și naționale
 Coordonare proiect –Micul ecologist
 Organizare Concursul Național Comunicare. Ortografie
 Organizare Concursul Național Lumina Math
 Concursul Județean Lectură, cuvânt și imagine
 Organizare și evaluare Concursul Național Micul matematician
 Președinte Comisie Județeană Concursul Prâslea cel isteț
 Participare organizare Olimpiada Internațională de Filosofie, 2008
 Programul MECT Grădinița estivală - 2008
 Coordonare proiect – Concursul județean Culorile copilăriei
 Membru echipa de implementare a proiectului Sprijin, Formare și Asistență pentru profesorii
stagiari (START)
 Organizarea și desfășurarea Concursului Interjudețean Scrabble ne învață limba română
 Organizare și desfășurare activități în cadrul proiectului Traista cu sănătate, 2013
 Proiect Tradiții și obiceiuri din țara mea, 25 mai 2013
 Membru în echipa de organizare a etapei județene a Olimpiadei de lectură ca Abilitate de viață
Activități de susținere a excelenței în educație:
 Coordonare Proiect județean Imaginație și creativitate, 2006-2009; 2012-2016
 Coordonare Proiect județean Super Mate, 2005-2006
 Coordonarea testării elevilor de clasa a III a și a IV a pentru admiterea la CEX
 Organizarea Concursului de limba și literatura română, clasa a IV a
 Activități de pregătire a elevilor capabili de performanță în cadrul CEX Iași
 Propunător subiecte și evaluator în cadrul Concursului Național Fii Inteligent ...la matematică
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română
Franceza
Certificat de competență lingvistică, limba franceză, Universitatea A.I.Cuza iași
Certificat de absolvire al moduluilui lingvistic de limbă franceză, 30 ore
Engleza
Certificat de absolvire – Comunicare în limba engleză, 60 ore, MECTS

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

B2

B2

B2

B2

B2

Limba engleză

B1

B1

A2

A2

A2

Curriculum vitae
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Competenţe şi abilităţi sociale

- Abilităţi de comunicare şi interrelaţionare, capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii, capacitatea
de a utiliza adecvat autoritatea ;
- Abilităţi de lucru în echipă, dezvoltate permanent în cadrul proiectelor din instituţiile în care am
profesat, disponibilitate spre efort, dobândite în cadrul activităţilor, proiectelor educaţionale
naționale și internaționale:
 Participare ERASMUS + STRATEGIC partenerships, proiect Hidden Stars, 2015
 Vizită de studii din cadrul proiectului POSDRU 160/2.1/s/133020, Creșterea capacității de
integrare pe piața municii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice,
Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2015
 Participation Certificate – Innovative mentoring and coaching methdologies and strategies in
Working with newly qualified teachers top revent them from dropping, 2014
 Proiect internațional Politici educaționale în învățământul de stat și particular din România și
Turcia: management și leadership, cultură organizațională, provocări ale multiculturalității, 2014
 Proiect internațional Inspecția școlară în context european, Europass Mobilite, Ministerul
Educației Naționale, Inspection de Muy, Franța, 2013
 Participare ca membru în echipa de proiect a ISJ Iași - Tehnologii moderne în organizarea și
desfășurarea activității educaționale la nivelul unității școlare, Chișinău, 2013
 Proiect internațional Universal Language of Stories, 2008- 1- TR-LEO01- 02083, Aprilie, 2009
 Proiect Posdru Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul
preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, ID 3777
 Proiect Comenius – Cetățeni ai Europei Latine, 2002-2003
 Certificat implementare Proiect Phare – acces la educație pentru grupuri dezavantajate
 Certificat de participare Dezvoltarea prin Proiecte după 2007. Accesarea fondurilor structurale,
2006

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Aptitudini în coordonarea activităţilor de diferite tipuri desfăşurate cu elevi, studenţi, cadre didactice;
- Promptitudine, responsabilitate, flexibilitate, iniţiativă, spirit analitic, abilităţi de organizare,
coordonare dovedite în cadrul proiectelor:
 Expert pe termen lung în proiectul POSDRU/91/12.2/S/61264 SCAN „Salvaţi copiii de
abandon şi neintegrare”
 Expert pe termen lung în proiectul POSDRU/87/1.3/S/62150, “La un click de educaţia
modernă şi eficientă”- expert monitorizarea si asigurarea calității formarii; coordonator formare
 Expert pe termen lung, coordonator consiliere regional, proiectul POSDRU ”Fii pregătit –
Program educațional de sprijin pentru dezvoltarea competențelor cheie” ID 140787”

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Abilităţi de organizare în echipă a unor evenimente educaționale reprezentative pentru spațiul
educațional ieșean
 Consfatuirea Județeană a profesorilor de religie Studiul religiei în școală. Certitudini și
provocări, 10 februarie 2015
 Consfatuirea Națională a elevilor Dinamica lumii contemporane și educația adolescenților.
Libertăți, riscuri, probleme deschise, 25 noiembrie 2014
 Organizarea evenimentului Zilele învățământului special și special integrat, 2013, 2014
 Organizarea evenimentului Seminar de lansare Studiu asupra barierelor de gen din România
 Conferința Educația ieșeană – Confluențe, metamorfoze, idealuri, 2014
 Organizare masa rotunda De la debut la performanță
 Conferința Cum antrenăm atenția copiilor noștri?
 Consfatuirea Națională Pluralism și alteritate în educație – perspective teoretice și
praxiologice
 Conferința La un click de educația modernă și eficientă. Jurnal de proiect și Raport asupra
activității de formare asupra cadrelor didactice în contextul proiectului
 Proiectului educațional Pași de copil în Iașii marilor zidiri, iunie 2013

Competenţe şi aptitudini tehnice

Curriculum vitae

Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare, activitățile de formare ale cadrelor
didactice

FARCAŞ GENOVEVA AURELIA

11

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului




Competenţe şi aptitudini artistice

Aptitudini de bază în utilizarea calculatorului: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), navigare
Internet
Abilităţi de utilizare a PC-ului, operare Word - dobândite ( stagiu de formare “Sistemul Edudoc
de management al documentelor şi fluxurilor de lucru”, seminar de formare Validarea
competențelor consilierilor școlari și utilizarea TIC în consiliere, 2012) şi exersate în realizarea de
documente, lucrări de specialitate

Muzică, dans – dobândite în exersarea profesiei

Alte competenţe şi aptitudini Membru în colective de redacţie:
Repere teoretice și praxiologice pentru învățământul preprimar și primar, 2013
Revista Accente în educaţie, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2007, ISSN 1842-6018, ISBN 978-973579-235-0 ;
Şcoala Ieşeană - Buletin informativ nr. 1, 2012, ISJ Iaşi
Şcoala Ieşeană - Buletin informativ nr. 2, 2012, ISJ Iaşi
Revista Viitorul la pătrat, Editura Casa Panda , 2005-2008

Permis(e) de conducere
Referinţe

Categoria B
Prof. univ. dr. Cozma Teodor, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al .I.
Cuza” Iaşi
Prof. univ. dr. Cucoş Constantin, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al
.I. Cuza” Iaşi
Prof. univ. dr. Stan Liliana, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al .I.
Cuza” Iaşi
Prof. univ. dr. Carcea Maria, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea
Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

Informaţii suplimentare Participări la manifestări ştiinţifice:
Simpozionul Internaţional "Perspective teoretice şi praxiologice ale procesului
educaţional centrat pe formarea de competenţe" - ediţia a III-a, Iaşi, 16-17 iunie 2012,
Şcoala Normală “V. Lupu” Iaşi - Specificul formării comportamentelor autonome la copilul
preşcolar;
Simpozionul Național Transdiscipinaritatea – o opțiune a școlii moderne
Sesiune comunicări științifice Sportul- de la concept fundamentale la dimensiuni
novatoare în societatea cunoașterii, 2015
Seminarul geografic Internațional D. Cantemir Iași, 2014
Simpozionul Național Lecția de istorie locală, 2014
Simpozionul județean Tradițional și modern în lecțiile din învățământul primar
Simpozionul Județean Anotimpurile jocului, 2013
Simpozionul national cu participare internațională Dimitrie Cantemir și vocația europeană a
gândirii românesti, 2013
Sesiune comunicări științifice Sportul- de la concept fundamentale la dimensiuni
inovatoare în societatea cunoașterii, 2012
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a profesorilor, Colegiul „C. Negruzzi” Iaşi, 7 octombrie
2011 - Cercetări privind practicile de sprijinire a autonomiei copilului în mediul familial;
Simpozionul Internaţional “Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XX lea”,
Şcoala Normală “V. Lupu” Iaşi, 2010 - Investigarea currículum-ului preşcolar românesc din
perspectiva formării autonomiei copiilor; Momente de referinţă din evoluţia învăţământului
preşcolar românesc - contexte ale schimbării didacticii de specialitate;
Simpozionul Naţional Kreatikon 2011- Patternuri de acţiune ale părinţilor cu rol determinant
în formarea comportamentelor autonome ale copilului preşcolar;
Simpozionul judeţean Zilele Şcolii Ieşene, ediţiile 2005, 2006, 2007, 2008, 2009;

Curriculum vitae
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 Recunoaşteri şi distincţii:
 Distincție specială Autorul zilei, Editura Adenium, 2015
 Diplomă de Excelență pentru activitatea în cadrul CEX Iași, 2014
 Diplomă de Excelență pentru activitatea în cadrul CEX Iași, 2013
 Diplomă de merit pentru contribuția la organizarea Conferinței Naționale La un click de
educația modernă și eficientă, 2013
 Scrisoare de mulțumire - CCD Iași, 2009
 Scrisoare de apreciere - CCD Iași, 2007-2008
 Diploma Gh. Lazăr – clasa a II-a, pentru inițierea și derularea unor proiecte județene și
naționale destinate educării tinerilor, 2007

Ianuarie 2017

Curriculum vitae
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