Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa

Simion Mihaela
Str. Decebal, Nr. 33, 700250, Iaşi, România

Telefon
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Mobil:

0743050621

mihaelasimion2120@yahoo.com
română
21 aprilie 1971
femeiesc

Locul de muncă vizat / Aria
ocupaţională
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2015-prezent
inspector școlar pentru educație timpurie
coordonarea și monitorizarea activităților desfășurate la nivelul disciplinei în cadrul
unităților școlare din județul Iași
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iaşi
Management educaţional
2013 - 2015
Coordonator proiect Comenius ”Healthy start for a healthier future”
Coordonarea și monitorizarea activității de parteneriat educațional desfășurată în
cadrul proiectului
Grădinița ”Step by Step” Iași
învățământ

2011 – 2013
Expert pe termen scurt – formator în cadrul proiectului „La un click de educaţia
modernă şi eficientă”
Activitate de formare în cadrul proiectului „La un click de educaţia modernă şi
eficientă”
ISJ Iaşi, str. Nicolae Bălcescu, nr 26
Învăţământ

Perioada 2012 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Mentor pentru coordonarea efectuării stagiului practic - specialitatea învățământ
preprimar (Decizia nr.1191/22.06.2012
Principalele activităţi şi Activitate de formare a cadrelor didactice debutante
responsabilităţi ISJ Iaşi, str. Nicolae Bălcescu, nr 26
Numele şi adresa angajatorului
învățământ
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada 2011 - 2013
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt - formator în cadrul proiectului POSDRU ”Bona potrivită”
Principalele activităţi şi Activități de formare (conversie profesională)
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului Fundația ”HOLT”
Tipul activităţii sau sectorul de învățământ
activitate
Perioada 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Formator PRET (Proiectul pentru Reforma Educației Timpurii)
Activitate de mentorat în cadrul proiectului PRET
MECI - UMPFE
Învăţământ

Perioada 2004 – 2015
Funcţia sau postul ocupat Metodist ISJ Iasi, membru (secretar) în Consiliul Consultativ pe specialitate al ISJ
Iași
Principalele activităţi şi Activitate de îndrumare şi control în cadrul ISJ Iaşi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului ISJ Iaşi, str. Nicolae Bălcescu, nr 26
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ
activitate
Perioada 2003 - 2015
Funcţia sau postul ocupat Coordonator cerc pedagogic (coordonator centrul nr.2)
Principalele activităţi şi Organizarea și monitorizarea activității de formare continuă prin cercurile pedagogice
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de învățământ
activitate
Perioada 2000 – 2015
Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru învățământul preșcolar
Principalele activităţi şi Activitate instructiv-educativă la nivel preșcolar
responsabilităţi Membru în Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare, responsabil comisia de
formare, comisia activităților educative
Numele şi adresa angajatorului Grădiniţa ”Step by Step” Iași str. Veneamin Costachi nr. 1

Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ
activitate
Perioada 1993 - 1996
Funcţia sau postul ocupat Expert - colaborator în cadrul proiectului de cercetare ”Curriculum personalizat și
individualizat pentru copiii supradotați”
Principalele activităţi şi activitate de cercetare, elaborare materiale specifice
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Tipul activităţii sau sectorul de învățământ
activitate
Perioada 1993 – 2000
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţător
Activitate instructiv-educativă la nivel primar
Şcoala ”Nicolae Tonitza Iași”, str. Musatini nr. 20
Învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada 2014 - 2016
Calificarea / diploma Master ”Politici și management educațional”
obţinută
Numele furnizorului de formare Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Perioada Martie 2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul de formare a formatorilor în cadrul Proiectului ”La un
click de educația modernă și eficientă”
Numele furnizorului de formare Inspectoratul Școlar Județean Iași, Casa Corpului Didactic Iași
Perioada februarie 2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul „Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru
implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
Numele furnizorului de formare MECTS/ASE Bucureşti
Perioada martie 2009
Calificarea / diploma obţinută Mentor – Certificat eliberat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare
Externă – M.E.C.
Numele furnizorului de formare Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă – Ministerul Educației și
Cercetării
Perioada 2005 – 2008
Calificarea / diploma obţinută Economist - Licenţă FEAA din cadrul UAIC Iasi – dublă specializare - contabilitate şi
informatică de gestiune / management
Numele furnizorului de formare Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al.I. Cuza” Iasi
Perioada iulie 2008

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul „Accesarea Fondurilor Structurale ale Uniunii
Europene” realizat în cadrul proiectului PETI
Numele furnizorului de formare MECT – UMPFE, Finnish Consulting Group
Perioada ianuarie 2008
Calificarea / diploma obţinută certificat de mentor/formator
Numele furnizorului de formare S.C. Info Educaţia
Perioada ianuarie-iulie 2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participarela cursul „Calitate şi eficienţă în managementul şcolar”
Numele furnizorului de formare Fundatia FILOCALIA
Perioada 1990 – 1993
Calificarea / diploma obţinută Învăţător-educatoare – diploma de absolvire Şcoala postliceală
Numele furnizorului de formare Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi
Perioada 1985 – 1989
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat (profil matematică-fizică)
Numele furnizorului de formare Liceul ”Costache Negruzzi” Iaşi
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) româna
Limba(i) străină(e) cunoscute engleza, franceza
Autoevaluare
Comprehensiune
Vorbit
Scris
Nivel european (*)
Abilităţi de
Abilităţi de citire Interacţiune
Exprimare
ascultare
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
engleza
B2
B1
B1
B1
B1
independent
independent
independent
independent
independent
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
franceza
A2
A2
A2
A2
A2
elementar
elementar
elementar
elementar
elementar
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi
Competente şi abilităţi sociale competente de comunicare şi cooperare
competenţe de relaţionare şi empatie
lucru în echipă
Competenţe şi aptitudini Membru al Corpului național de experți în management educațional (februarie 2012)
organizatorice Coordonator proiect Comenius
Organizarea de întâlniri periodice cu familiile copiilor în cadrul Proiectului „Educaţi
Aşa” – UNICEF
Desfăşurarea de activităţi de mentorat cu personalul din grădiniţe (manageri, cadre
didactice, personal sanitar, personal auxiliar)
Coordonarea activităților de formare continuă prin cercul pedagogic
Inițiator și organizator a Festivalului de datini și obiceiuri ”Iarna pe uliță” (nivel
preșcolar)
Competenţe şi cunoştinţe de - cunostinte avansate in utilizarea PC – Certificat European Computer Driving
utilizare a calculatorului Licence Core ECDL Complet (Permisul european de conducere a computerului – 7
module) obtinut in iunie 2009
- formator cursuri de utilizare PC pentru copii si cadre didactice

Alte competenţe şi aptitudini Bun organizator; grad de sociabilitate ridicat; responsabilitate la locul de munca
Autor/coautor publicații:
- ”Caiet de evidență a activității didactice a educatoarei”, Editura Tehno Art
- ”Bona potrivită - ghid”, Editura Expert Projects, 2011
- ”La un click de educația modernă și eficientă - ghid pentru nivel preșcolar și primar”,
2013
Permis de conducere 1996 – categ B
Informaţii suplimentare

