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Năvodaru Laurențiu
Mobil:

0722598380

lanavod@yahoo.com
22.06.1957
Iunie 2012-in prezent
Inspector de specialitate pentru implementarea descentralizarii institutionale
la ISJ Iasi
Consiliere directori unitati scolare, evaluare si dezvoltare institurtionala
Membru al Consiliului de administratie al ISJ Iasi
Reprezentant ISJ Iasi in Comisia de Dialog Social
Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, str. Nicolae Balccescu nr.26
Invatamant preprimar, primar,gimnazial, profesional, liceal ,si postliceal
Septembrie 1997-2012
Director adjunct
- Responsabil invatamant tehnic pe unitate scolara
- Responsabil concursuri scolare
- Responsabil sanatate si securitate in munca pe unitate scolara
- Responsabil reparatii cladiri pe unitate scolara
- Responsabil examene absolvire invatamant tehnic
- Indrumare practica elevi
- Activitati extracurriculare
- Activitati didactice-profesor inginer
- Membru in consiliul de administratie
- Membru in consiliul consultativ al inspectorului de specialitate
- Metodist ISJ
- Membru al Corpului National de Experti in Management Educational
- Membru in Senatul invatamantului preuniversitar iesean
- Mentor, indrumator practica pedagogica studenti
- Membru in Comisia Nationala de specialitate
- Membru in Comisia Nationala de organizare si evaluare pentru
Olimpiade la discipline tehnice
- Autor de curricule, Securitate si sanatate in munca cl. a IX-A si a X-a.
- Coautor manual- ,,Elemente de constructii si lucrari publice”
- Coautor carte - “Viitor sigur-Securitatea si sanatatea mea”
- Coautor manuale ,,Securitate si Sanatate in Munca”- clasa a IX-A , a XA, liceu ruta directa si clasa a IX-a si a X-a Instruire Practica, Constructii
si Lucrari Publice
Colegiul Tehnic ,,GH. ASACHI” IASI, Str. Sararie nr.189
Invatamant preuniversitar: profesional, liceal ,si postliceal.
Martie1995-Septembrie 1997
Profesor titular, Discipline tehnice
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Director educativ
- Responsabil activitati educative la nivel de unitate scolara
- Membru in consiliul de administratie
- Membru in consiliul consultativ al inspectorului de specialitate
Colegiul Tehnic ,,GH. ASACHI” IASI, Str. Sararie nr.189
Invatamant preuniversitar: profesional, liceal ,si postliceal,
Septembrie 1991-Martie 1995
Profesor titular, Discipline tehnice
- Activitati didactice in unitatea scolara
- Activitati la nivel de inspectorat scolar: metodist, membru in consilil
consultativ al inspectorului de specialitate
Colegiul Tehnic ,,GH. ASACHI” Iasi, Str. Sararie nr.189
Invatamant preuniversitar: gimnazial, profesional, liceal ,si postliceal.
Septembrie 1986-Septembrie1991
Profesor, Discipline tehnice
Activitati didactice
Colegiul ,,EMIL RACOVITA” Iasi, Aleea Nicolina nr.4
Invatamant preuniversitar: gimnazial, profesional, liceal ,si postliceal.
Septembrie 1979-Septembrie 1986
Maistru- instructor
Activitati didactice, instruire practica
Atelierele interscolare nr.1 Iasi, str.Primaverii, nr.6
Invatamant preuniversitar: gimnazial, profesional, liceal ,si postliceal.

2012
Atestat de formare continua a personalului didactic

Calitatea educatiei-abordari europene si nationale, Retele parteneriale pentru
imbunatatirea calitatii in IPT, Dezvoltarea institutionala din perspectva
calitatii
Numele şi tipul instituţiei de MECTS-Directia Generala Management,Resurse Umane si Retea Scolara
învăţământ / furnizorului de
formare
Tipul activităţii sau sectorul ,,Calitate prin retele parteneriale”
de activitate
Perioada Mai 2009
Calificarea/ diploma obţinută Premiu I, cu lucrarea: ,,Evalurea riscurilor in unitatile scolare”
Diploma de excelenta: ,,Securitate si sanatate in munca”
Numele şi tipul instituţiei de Simpozionul International-,,Viitor sigur-securitatea si sanatatea mea”
învăţământ / furnizorului de
formare
Tipul activităţii sau sectorul Inspectia muncii, Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi
de activitate
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1 octombrie-3 noiembrie 2008
Certificat de absolvire
Evaluator de competente profesionale
SC SERVEX COMP SRL
Pregatire profesionala adulti
Februarie 2008
Proiectul ,,Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca”
XIV module cu teme de securitate si sanatate in munca
Inspectia muncii, Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi
Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului
Octombrie2006-Februarie2008
Certificat de absolvire-,,Mangementul unitatii de invatamant tehnic si
profesional”- studii postuniversitare de perfecţionare
Managementul liceelor de pe filiera tehnologică şi al Şcolii de arte şi meserii.
Prespectiva europeană; Dezvoltarea resurselor umane în instituţiile de
învăţământ profesional preuniversitar; Managementul parteneriatului şcoalăsocietate comercială; Pareteneriatul interinstituţional. Integrarea şcolii în
comunitate; Consiliere şi orientare şcolară în Marketing educaţional
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi- Departamentul de Pregătire
a Personalului Didactic
Studii postuniversitare de perfectionare
15 decembrie 2006- 28 aprilie 2007- Modulul I
An universitar 2007-2008 –Modulul II
,,Optimizarea si inovarea procesului de invatamant tehnic si profesional”
Modul I-,,Proiectarea, organizarea si evaluarea activitatiilor didactice”
Modul II-,,Management si comunicare”
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi- Departamentul de Pregătire
a Personalului Didactic
Studii postuniversitare de perfectionare
2 martie- 16 martie 2007
Certificat de absolvire
Formator
ASOCIATIA ROMÂNA INFOED XXI
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Pregatirea si efectuarea formarii
2005-2006
Mentorat pentru activitatea practica
Curriculum-ul de practica pedagogica a studentilor
Metodologia formarii la disciplina de practica pedagogica
Evaluarea activitatii de practica pedagogica
Indrumarea unui grup de practica pedagogica desfasurata
Indrumarea unui grup de practica comasata
Universitatea Tehnica ,,Gh. Asachi” Iasi-Departamentul pentru Pregatirea
Personalului Didactic
Studii post universitare de specializare
2000-2002
Certificat de absolvire
Proiectul de Reforma a Invatamantului Preuniversitar- Componenta
,,Management si Finantare”
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Directia Proiecte de Reforma-Banca Mondiala
Centrul Regional Iasi
Stagiul de formare pentru directorii de unitati scolare
1980-1986
Diploma de inginer
Tehnologia lucrarilor de constructii, Rezistenta materialelor, Statica
constructiilor, Geotehnica si fundatii, Beton armat, Materiale de
constructii, Desen tehnic de constructii
Institutul Politehnic ,,GH. ASACHI” Iasi, Facultatea de Constructii
Pregatire profesionala

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă
Limbi străine
Autoevaluare
Nivel european (*)
LIMBA FRANCEZA
LIMBA ENGLEZA

Competente şi abilităţi
sociale
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ROMANA
Înţelegere
Ascultare
B Utilizator
2 independe
nt
B Utilizator
1 independe
nt

Vorbire
Participare
la
conversaţie
Utilizator B Utilizator
independe 1 independe
nt
nt
Utilizator A Utilizator
independe 1 independe
nt
nt
Citire

B
2
B
1

Scriere
Discurs oral
B
1
A
1

Utilizator
independ
ent
Utilizator
independ
ent

Exprimare scrisă
B Utilizator
1 independent
A Utilizator
1 independent

Abilitati de comunicare si relationare obţinute prin experienţa acumulată şi
participarea la diverse cursuri de perfecţionare;
Spirit de echipă obţinut prin participarea la diverse proiecte
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Managementul echipei
Management de proiect
Formator, Evaluator, Mentor
Sistem de operare Windows, Pachetul Microsoft Office, navigare Internet,
administrare fisiere;
-Securitate si sanatate in munca- Cursuri de perfectinare la Inspectoratul
teritorial de munca Iasi
Categoria B
- Gradul didactic I
- Diploma de excelenta - Ministerul Educatiei si Cercetarii
- Diploma de excelenta - Primaria Municipiului Iasi
- Diploma de excelenta - Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi
- Nominalizat ,,Profesorul anului”- 2005, nivel national
- Diploma ,,GH.LAZAR” Clasa I - 2007
- Program perfectionare-Danemarca - 2001
- Simpozioane nationale si internationale - lucrari premiate (locul I –
Simpozion International )
- Premii obtinute de elevii pregatiti pentru participarea la Olimpiadele si
Concursurile Nationale (24 premii: locul I, II, III, mentiuni si premii speciale)
- Expert formator- proiecte POSDRU

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

