INFORMAŢII PERSONALE
Numele

RAUS GABRIELA

Adresa

șos. Rediu, nr. 6A, bl. 482 E, sc. D, et. 5, ap. 23, IAŞI, ROMÂNIA

Telefon

0731331040

E-mail

gabi_raus@yahoo.com

Naționalitate

Română

Data nașterii

28 decembrie 1970, Bârlad

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
Septembrie 2009 - prezent
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDETULUI IAȘI str. N. Bălcescu,
nr. 26
Curriculum și inspecție școlară
Inspector pentru învățământ special și special integrat
- Cunoaşterea aprofundată a domeniului specific de încadrare;
- Cunoaşterea actelor normative specifice inspecţiei şcolare;
- Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului special și special
integrat;
- Coordonare metodologică a unităţilor de învăţământ special şi a
serviciilor educaţionale de sprijin;
- Identificarea de strategii de intervenție care facilitează adaptarea și
integrarea școlară a copilului cu cerințe educaționale speciale.

Septembrie 2002 - prezent
Profesor metodist al ISJ Iași
- efectuarea de inspecții speciale și curente pentru definitivat și
gradele didactice
Septembrie 2009 - prezent
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonator al comisiilor metodice la disciplina învățământ
special și special integrat
Monitorizarea desfășurării comisiilor metodice din învățământul
special și special integrat la nivelul unităților de învățământ special din
județul Iași

Septembrie 2009 - prezent
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonator al cercurilor pedagogice la disciplina învățământ
special și special integrat
Monitorizarea desfășurării cercurilor pedagogice din învățământul
special și special integrat la nivelul județului Iași

Septembrie 2009 - prezent
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

Consiliul Județean Iași – Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Iași
Asistență și protecție socială
Membru în Comisia pentru Protecția Copilului Iași
Evaluarea și identificarea măsurilor de protecție socială,
monitorizarea respectării drepturilor fundamentale ale copiilor

Septembrie 2009 - prezent
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

Septembrie 2009 - prezent
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale
Septembrie 2010 - 2011
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
Septembrie 2009 - prezent
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

Septembrie 2011 - prezent
• numele şi adresa
angajatorului

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași
Învățământ
Membru în comisia de orientare școlară și profesională a elevilor
Monitorizarea și avizarea orientărilor școlare și profesionale pentru
elevii cu cerințe educaționale speciale și identificarea traseului școlar
potrivit particularităților psihoindividuale alea acestora

Învățământ
Coordonator județean și regional al Strategiei Naționale de
Acțiune Comunitară
Promovarea și dezvoltarea voluntariatului, identificarea modalităților
de integrare a copiilor cu CES

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași
Învățământ
Membru în Consiliul de Administrație al CJRAE Iași

CJRAE / Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi, str. Ion Creangă, nr. 37,
Iaşi
Învăţământ, educaţie şi asistenţă psihopedagogică specializată
Profesor consilier școlar
Activităţi specifice de consiliere şi orientare şcolară şi profesională
Responsabil cu orientarea şcolară şi profesională în liceu
Consiliere - individuală, de grup şi colectivă - acordată elevilor şi
părinţilor
Colaborarea cu CJAPP, Direcția Generala de Asistenta Sociala Iași,
ONG-uri şi Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi etc

Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași

• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale
Septembrie 2005 – 2009
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

Învățământ
Profesor psihopedagog
Asistență educațională și intervenție terapeutic-recuperatorie la copilul
cu CES

Şcoala Specială “Constantin Păunescu” Iaşi, B-dul C.A. Rosetti,
nr.11-15, Iaşi
Învăţământ, educaţie şi asistenţă psihopedagogică specializată
Profesor de sprijin/ itinerant
- Informare şi consiliere preşcolari/elevi, părinţi şi cadre didactice pe
diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor
la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea
relaţiilor şcoală-elevi-părinţi etc.
- Propunere şi organizare programe de orientare şcolară, profesională
şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară
activitatea
- Asigurarea de servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi
- Sprijinirea şi asigurarea de asistenţă şi consilierea metodologică a
cadrelor didactice
- Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică
pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale

Septembrie 1998 septembrie 2005
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale
Septembrie 1995 -1998
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

Septembrie 1994 - 1995
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale
Septembrie 1993 - 1994
• numele şi adresa
angajatorului

Şcoala Specială “Constantin Păunescu” Iaşi, B-dul C.A.Rosetti,
nr.11-15, Iaşi
Învăţământ, educaţie şi asistenţă psihopedagogică specializată
Profesor de educaţie specială
Activităţi educaţionale şi terapeutic recuperatorii cu copiii cu CES

Şcoala Specială “Constantin Păunescu” Iaşi – grădiniţa specială,
B-dul C.A.Rosetti, nr.11-15, Iaşi
Educaţie şi asistenţă psihopedagogică specializată
Educatoare
Actiivităţi educaţionale şi terapeutic recuperatorii cu preşcolarii cu
CES

Gradiniţa cu program prelungit nr. 11 Iaşi
Învăţământ şi educaţie
Educatoare
Activităţi educaţionale cu preşcolarii

Grădiniţa Holboca, jud. Iaşi

• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale
Iunie 2015• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată

• activităţi şi responsabilităţi
principale
Octombrie 2014 - februarie
2015
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale
Februarie - martie 2015
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

Martie - aprilie 2014
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale
Septembrie - noiembrie
2013
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi

Învăţământ şi educaţie
Educatoare
Activităţi educaţionale cu preşcolarii

Asociația INFOJUST
Învăţământ
Expert responsabil GT activități 1,2,3,4- Proiectul Educașie
remedială și învățare asistată pentru prevenirea părăsirii timpurii a
școlii și asistență pentru programe de tip A doua șansă pentru
reintegrarea în educație a celor ce au părăsit tmpuriu școala,
POSDRU/181/2.2/S/154497
Activităţi de consiliere și orientare școlară și profesională pentru elevi

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEȚULUI IAȘI, str. N. Bălcescu,
nr. 26
Învăţământ
Consilier tutore în cadrul proiectului Fii pregătit – dezvoltarea
competențelor cheie pentru elevi (ID 140787)
Activităţi de consiliere și orientare școlară și profesională pentru elevi

CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI ,Str. Octav Botez, nr. 2A
Învățământ
Formator în cadrul cursului Formarea cadrelor didactice debutante
în psihopedagogie și didactică generală - 40 de ore
Dezvoltarea competențelor de metodică și didactică generală pentru
profesorii debutanți și consiliere a acestora în vederea obținerii
examenului de definitivare în învățământ

CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI ,Str. Octav Botez, nr. 2A
Învățământ
Formator în cadrul cursului General și specific în integrarea
școlară a copiilor cu ADHD și autism - 28 de ore
Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în identificarea strategiilor
de intervenție educațională la copiii cu autism și ADHD

MEN prin UMPFE
Învățământ
Formator în cadrul proiectului POSDRU Cadrul didactic - un
profesionist în sistemul de învățămân (ID 53889)
Activități de formare conform cerințelor proiectului

principale
Septembrie 2012 – iunie
2013
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată

• activităţi şi responsabilităţi
principale
Ianuarie – februarie 2010
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale
Septembrie 2010 - august
2012
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi
principale

Ianuarie – martie 2013
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată

• activităţi şi responsabilităţi
principale

Septembrie 2011 - 2012
• numele şi adresa
angajatorului
• domeniul de activitate
• poziţia ocupată
• activităţi şi responsabilităţi

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEȚULUI IAȘI, str. N. Bălcescu,
nr. 26
Învățământ
Expert în formare – expert pe termen lung în cadrul programului
CLICK II - Eficiență în predare prin folosirea metodelor interactive
din cadrul proiectului POSDRU «La un click de educația modernă
și eficientă» (ID 62150)
Activități de formare conform cerințelor proiectului

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEȚULUI IAȘI, str. N. Bălcescu,
nr. 26
Învățământ
Formator în cadrul programului de formare a metodiștilor
Dezvoltarea competențelor de ordin metodic și pedagogic ale
profesorilor metodiști de la disciplina Învățământ special

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEȚULUI IAȘI, str. N. Bălcescu,
nr. 26
Învățământ
Expert pe termen lung în cadrul Proiectului POSDRU ID 60655 –
“Cerinţe Speciale pentru Toţi – CESPeT”
Identificarea cazurilor de elevi cu CES cu risc de abandon şcolar,
identificarea cauzelor abandonului şcolar şi a modalităţilor de
integrare şcolară a elevilor cu CES cu abandon şcolar, selecţia
beneficiarilor din proiect; monitorizarea acordării serviciilor
educaţionale de sprijin beneficiarilor din proiect; consilierea
psihologică a părinţilor şi elevilor incluşi în proiect etc.

Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare
Învățământ
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU/55/1.1/S/250
Cadrul de referinţă al curriculum-ului naţional pentru învăţământul
preuniversitar
Revizuirea, corectarea şi completarea cadrului de referinţă al
curriculum-ului naţional în conformitate cu noua realitate educaţională
naţională şi europeana, realizarea programelor pentru învăţământ
special în format modular

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei
Învățământ
Cadru didactic asociat
Coordonator și mentor de practică pedagogică pentru studenți

principale

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
EDUCAȚIE
1998-1999
• Numele instituţiei
• Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de calificare a
formei de
instruire/invățământ
1994 – 1998
• Numele instituţiei
• Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de calificare a
formei de
instruire/invățământ
1990-1993
• Numele instituţiei
• Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de calificare a
formei de
instruire/invățământ
1985-1989
• Numele instituţiei
• Specializarea
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de calificare a
formei de
instruire/invățământ

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei
Educație interculturală
Diplomă de studii aprofundate
ISCED 7

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei
Sociopsihopedagogie Pedagogie
Diplomă de licență
ISCED 6

Școala Normală „Vasile Lupu” Iași
Școala postliceală pentru învățători și educatoare
Diplomă de învățător și educatoare
ISCED 4

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui
Secţia Chimie alimentară
Diplomă de bacalaureat
ISCED 3

Dezvoltare profesională
Grade didactice
2004
Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi
Pedagogie
Gradul didactic I
2001

Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi
Pedagogie
Gradul didactic II
1995
Școala Normală „Vasile Lupu” Iași
Educatoare
Definitivare în învățământ
Cursuri de perfecţionare

Stagii de formare locale, regionale, naționale

03 februarie 2015
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Eficiență în practica evaluării
Adeverință nr. 255/3.02.2015, 42 ore, 10 credite
05 decembrie 2014
Casa Corpului Didactic Iaşi
Învățământul special și special integrat în context european – modele
educaționale din Danemarca, Franța și Portugalia
Adeverință nr. 4966/05.12.2014
16 aprilie 2014
Casa Corpului Didactic a mun. București
Gestiunea documentelor în unitățile școlare
Certificat Seria F Nr. 0079315, 60 ore, 15 credite
martie 2014
Întreprindere individuală Ichim Mihaela
Metodologii și strategii inovative de mentorat și coaching pentru
prevenirea renunțării la cariera didactică a profesorilor debutanți
Certificat de absolvire, 30 de ore
10 octombrie 2013
MEN prin UMPFE
Om și societate
Certificat numărul 1332/10.10.2013, 89 ore, 25 credite
4 iunie 2013
Fundația Edinfo
Comunicare în limba engleză
Certificat de absolvire serie G nr. 00424267, 60 ore
15 august - 15 februarie
2013
Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iași
Instruirea diferențiată a elevilor
Adeverință nr. 546/27.02.2013, 25 credite
16.03.2012 – 25.04-2012
Asociația DIDAKTICOS

Management educațional
Certificat de absolvire Seria E Nr. 0082020, 180 ore, 60 credite
16.12.2011 – 09.01.2012
SC Info Educația SRL
Manager al sistemelor de management al calității
Certificat de absolvire serie F nr. 0250099
COR 242302, 40 ore
12.05.2012 – 09.06.2012
Casa Corpului Didactic Iași
Învățarea activă – strategii, metode
Adeverință nr. 1230 din 08.06.2012
16 februarie 2012
Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu“ Iași
Leadership și management educațional în sistem descentralizat
Adeverință nr. 168/16.02.2012, 14 credite
27.04.2011 – 15.05.2011
SC Rodis SRL
Evaluator de competențe profesionale
Certificat de absolvire seria F nr. 0063319
COR 241219, 50 ore
Mai 2011
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Programul Click I – Proiectarea curriculară centrată pe competențe
Programul Click II – Eficiență în predare prin folosirea metodelor
interactive
Certificat de absolvire, 160 ore
01.02.2011-08.02.2011
SC Edinfo SRL
Mentor
Certificat de absolvire seria F nr. 0063027
COR 235902, 48 ore
07.03.2011 – 09.03.2011
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Rolul comisiei pentru protecția copilului în integrarea socială a copilului
cu dizabilități
Certificat de absolvire
23-24 aprilie 2010
Casa Corpului Didactic Botoșani
Demersuri pedagogide pentru optimizarea comunicării didactice
Certificat de absolvire, 10 ore
23-25 mai 2007

Casa Corpului Didactic Iași
Educația interculturală
Adeverință nr. 9428 din 29.05.2007, 24 ore
08.05.2006 – 05.06.2006
Casa Corpului Didactic Iași
Managementul proiectelor educaționale
Adeverința nr. 599 din 5.06.2006, 25 ore
14-16 iunie 2006
Casa Corpului Didactic Iași
Implementarea programei – consiliere și orientare
Adeverință nr. 1586 din 22.06.2006, 24 ore
02-12 deecembrie 2005
Casa Corpului Didactic Iași
Tulburările de limbaj oral / scris. Eficientizarea conlucrării dintre
educator, învățător, logoped
Adeverință nr. 512 din 14.12.2005, 20 ore
3-4 octombrie 2005
Institutul pentru dezvoltarea Copilului – Fundația Tulane
Psihologia copilului
Certificat de absolvire, 10 ore
23-27 iunie 2003
Casa Corpului Didactic Iași
Inițierea în utilizarea PC-ului
Adeverință nr. 267 din 27.06.2003, 20 ore
1-2 mai 2003
Casa Corpului Didactic Iași
Metode și tehnici de corectare a bâlbâielii
Adeverință nr. 227 din 2.05.2003, 20 ore
05-18 mai 2014
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
Innovative mentoring and coaching methodologies and strategies in
working whit newly qualified teachers to prevent them from dropping out
Participation certificate, 2 week works
Ianuarie – septembrie
2010
National Institute for Health and Welfare, Finland
Support for the completion of the integrated mental health service
sistem
Certificate / 17.09.2010

Contribuţii la elaborarea următoarelor publicaţii cu ISBN și ISSN

Octombrie 2015
Ghid de bune practici în domeniul VET, Dezvoltarea culturii organizaționale
în VET prin implementarea de proiecte europene, publicație elaborată în cadrul
proiectului Proiect 2014-1-RO01-KA102-001123

Dezvoltarea profesională a inspectorilor şcolari privind
abordarea transdisciplinară a predării, învăţării şi evaluării respectiv
asigurarea calităţii VET
Editura Spiru Haret, Iaşi, ISBN 978-973-579-257-2
Septembrie 2014
Manualul Mentorului, publicație elaborată în cadrul Proiectului LdV
LLP - LdV/VETPRO/2013/RO/353 Metodologii și trategii inovative de
mentorat și choaching pentru prevenirea renunțării la cariera didactică a
profesorilor debutanți
Editura Spiru Haret, Iaşi, ISBN 978-973-579-246-6
Septembrie 2014
Ghidul profesorului debutant, publicație elaborată în cadrul
Proiectului LdV LLP - LdV/VETPRO/2013/RO/353 Metodologii și trategii
inovative de mentorat și choaching pentru prevenirea renunțării la
cariera didactică a profesorilor debutanți
Editura Spiru Haret, Iaşi, ISBN 978-973-579-247-3
Septembrie 2014
Repere privind evaluarea elevilor din învățământul special și
special integrat, Editura Spiru Haret, Iaşi, ISBN 978-973-579-279-4
Octombrie 2010
Exerciții gramaticale, Editura Studis Iași
August 2009
Elemente de fizică și chimie – jocuri și exerciții, Editura Studis Iași,
ISBN 9786068064819
Martie 2008
"INNOCENT HANDBOOK", Verlag Lugwig Schulbuch, ISBN 978-389697-11-1
Iunie 2006
Copilul cu dificultăţi de învăţare – comportamentul lexic şi grafic,
Editura Pim Iaşi, ISBN 973716409-1
Noiembrie 2005
Îndrumător pentru abilități practice – Sugestii de predare-învățare
în manieră interdisciplinară, Editura PIM Iași, ISBN 973-716-239-0
Mai 2005
GHID METODIC – Sugestii de predare-evaluare-învățare pentru
elevii cu deficiențe de învățare, clasele I-IV, Editura PIM, ISBN 9737967-55-3
Articole de management sau de specialitate publicate
Ianuarie 2013

6-7 aprilie 2012

Procedură privind organizarea serviciilor de sprijin educațional
pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în
învățământul de masă, Revista Psihoperspective – revistă națională
de specialitate, ISSN 2066-3331

Strategii de intervenție psihopedagogică care facilitează integrarea
copilului cu CES în clasa incluzivă, Volumul Kreatikon, Editura PIM,

ISSN 2068-1372
Martie 2010

Demersuri didactico-terapeutice pentru însușirea citit-scrisului la
elevul cu dificultăți de învățare, în volumul Actualități și perspective în
practica logopedică, Editura Universității Al.I. Cuza Iași, ISBN
9798737033758

Martie 2008

Integrarea școlară a copilului cu hiperactivitate și deficit de
atenție, în volumul Integrarea școlară a copiilor cu CES și serviciile
educaționale de sprijin în școala incluzivă, Editura PIM

Mai 2008

Ianuarie – Februarie 2005

Proiect de intervenție într-un mediu intercultural – Prietenul nostru
comun, igiena, în volumul Copii fericiți într-o lume mai curată, Editura
Performantica, ISBN 9789737305022
Gestionarea situațiilor de criză educațională, în revista Micul
condeier, ISSN 1584-6008

Ianuarie 2010 - prezent

Autor al capitolului destinat învățământului special în publicația Starea
învățământului preuniversitar ieșean, elaborată de către ISJ Iași

Ianuarie 2010 - prezent

Realizator și autor al unor articole care promovează evenimente din
cadrul învățământului special și special integrat ieșean și din activitatea
Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară

Experiență proiecte
Aprilie 2015

Decembrie 2013-iunie
2015
24-27 februarie 2015
Februarie 2015

Proiect 2014-1-RO01-KA102-001123
Dezvoltarea profesională a inspectorilor şcolari privind
abordarea transdisciplinară a predării, învăţării şi evaluării
respectiv asigurarea calităţii VET
Educational Intercultural Project – Dialogue Without Borders,
coordonator din partea ISJ Iași
Hidden Stars, proiect Erasmus +, membru în echipa de proiect
Programul Academy of Central European Schools

08-12 decembrie 2014

Donează o jucărie pentru un zâmbet de copil, campanie de donare
de jocuri și jucării pentru copiii de la Școala gimnazială specială
Pașcani, coordonator campanie

5-18 mai 2014

Proiectul LLP-LdV/VETPRO/2013/353, Innovative mentoring and
coaching methodologies and strategies in working whit newly qualified
teachers to prevent them from dropping out, membru în echipa de
proiect

1 decembrie 2013

Proiectul Valori, tradiții, sărbătoare, coordonator

24 decembrie 2013

Proiectul Santa Claus comes to us, coordonator

10-15 noiembrie 2013

Proiectul Comenius Regio Let*s Share our Problems, participant

Octombrie 2013
3-5 octombrie 2013

2011 – 2012

1-5 iunie 2011

Proiectul Media voices 4 special teens, participant
Proiectul Tehnologii moderne în organizarea și desfășurarea
activității educaționale la nivelul unității școlare, membru în
echipa de proiect
Proiectul Cerințe educaționale pentru toți CESPeT, expert pe termen
lung
Proiectul Vocational Education og Teachers Working with
Handicapped Children, participant

28-30 martie 2011

Proiectul Grundtvig Education of families who are hearing impaired
children, participant

15-19 martie 2011

Proiectul CESPeT – Special Educational Needs for All, membru

2-4 decembrie 2010

Proiectul Management educațional. Conducerea procesului de
schimbare și a inovațiilor în sistemul educațional

August 2008 - iulie 2010
21 mai 2010

Proiectul Multilateral Comenius C.U.O.R.E., membru
Proiectul Multilateral Comenius C.U.O.R.E., curs formare Vilnius Lituania

Ianuarie - septembrie
2010

2004 - 2008
12-16 octombrie 2003
Decembrie 2014
4 decembrie 2014
Noiembrie 2014

19 noiembrie 2014

Support for the completion of the integrated mental health service
sistem, National Institute for Health and Welfare, Finland, membru în
echipa pluridisciplinară
Proiectul Comenius Innocent, membru în echipa de proiect
Proiectul Creativitate Comunitară pentru o Dezvoltare Comunitară
Concursul regional Iarna Veselă, coordonator
Campania Dăruiește din inimă, partener
Campania internațională 19 zile de activism împotriva abuzului față
de copii și tineret, organizator
Zilele învățământului special și special integrat ieșean, ediția a II-a,
inițiator și coordonator

17 septembrie 2014

Strategia Națională de Acțiune Comunitară în Regiunea 1,
coordonator an școlar 2013-2014

17 septembrie 2014

Strategia Națională de Acțiune Comunitară în județul Iași,
coordonator an școlar 2013-2014

26 aprilie 2014

Concursul Național dee Dans Împreună pentru viitor, organizator
etapă regională

6-13 aprilie 2014

Olimpiada Națională de Chimie, membru în echipa de organizare

5 aprilie 2014

Concursul interjudețean Tradiții și Creativitate, coordonator și
organizator

8 aprilie 2014

Competiția județeană Cupa Primăverii, coordonator și organizator

4-7 decembrie 2013

Zilele învățământului special și special integrat ieșean, ediția I,
inițiator și coordonator

10 octombrie 2013

Conferința regională Educația Parentală – Strategie pentru
prevenirea absenteismului și abandonului școlar, participant

18 septembrie 2013

Strategia Națională de Acțiune Comunitară în Regiunea 1,
coordonator an școlar 2012-2013

18 septembrie 2013

Strategia Națională de Acțiune Comunitară în județul Iași,
coordonator județean an școlar 2012-2013

14 iunie 2013

11-14 iunie 2013

Simpozionul județean Importanța proiectelor cu finanțare
extrabugetară în dezvoltarea instituțională, coordonator, formator,
organizator
Festivalul Național de Păpuși și Pantomimă Prichindeii Veseli, ediția a
V-a, organizator

7 iunie 2013

Simpozionul Național Societatea românească, societate incluzivă,
ediția I, partener în organizare

1 iunie 2013

Concursul Național Împreună pentru viitor, faza națională –
coordonator regional

Martie - mai 2013

Concursul Județean Primăvara în culoare, ediția a IV-a, organizator

11 mai 2013

Concursul Național Împreună pentru viitor, faza regională – membru
al juriului

11 mai 2013

Concursul Național Împreună pentru viitor, faza regională –
organizator

2 aprilie 2013

Competiția Cupa Primăverii, ediția a V-a, coordonator și organizator

23 martie 2013

Concursul Colorează-ți viața, ediția a V-a, organizator

30 martie 2013

Concursul Național de Dans Împreună pentru viitor, faza județeană organizator

14 - 17 iunie 2012

2010 - 2012

Festivalul Național de Păpuși și Pantomimă Prichindeii Veseli, ediția a
IV-a, organizator
Proiecte ale Asociației Salvați Copiii, Iași, din perioada 2010 – 2012 colaborator

2011 - 2012

Strategia Națională de Acțiune Comunitară, an școlar 2011-2012 coordonator județean

5 mai 2012

Concursul Național de Dans Împreună pentru viitor, faza regională –
membru al juriului

23 aprilie 2012

Olimpiada Națională de Religie, faza națională – membru în echipa
de organizare

30 martie 2013

Concursul Național de Dans Împreună pentru viitor, faza județeană –
membru în juriu

31 martie 2012

Festivalul Național de Dans Împreună pentru viitor, faza națională –
membru al juriului

22 iunie 2012

27 – 29 mai 2011

24 noiembrie 2011
6-9 octombrie 2011

16 - 18 iunie 2011

Martie – aprilie 2011
2 aprilie 2011

5 iunie 2010

Simpozionul Național Sistemul educațional special și special
integrat în context european - coordonator, lector
Festivalul Național de Dans Împreună pentru viitor, faza națională –
membru în echipa de proiect
Proiectul Together for children - expert în domeniul protecției copilului
Consfătuirea națională a coordonatorilor SNAC – coordonator
județean
Festivalul Național de Păpuși și Pantomimă Prichindeii Veseli, ediția a
III-a, organizator
Concursul județean Primăvara în culoare, ediția a II-a - organizator
Concursul Național de Dans Împreună pentru viitor, faza județeană –
organizator
Festivalul Național de Păpuși și Pantomimă Prichindeii Veseli, ediția a
II-a, organizator

29-30 mai 2010

Concursul Național de Dans Împreună pentru viitor, faza națională –
participant

21 martie 2010

Concursul Național de Dans Împreună pentru viitor, faza județeană –
organizator

2009 - 2010

Strategia Națională de Acțiune Comunitară, an școlar 2009-2010 coordonator județean

1 iunie 2009

Festivalul Național de Păpuși și Marionete Prichindeii Veseli, ediția I,
organizator

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă
Limba(i) străină(e)

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleza
Limba franceză

Română
Engleză, franceză
Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs
Exprimare
conversaţie
oral
scrisă
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Documente de certificare
Ianuarie - martie 2014
Curs de limba engleză în cadrul Proiectului LdV LLP LdV/VETPRO/2013/RO/353 Metodologii și trategii inovative de
mentorat și choaching pentru prevenirea renunțării la cariera didactică a
profesorilor debutanți
27.11.2012 – 28.01.2013
Fundaţia EDINFO
Curs de Comunicare în limba engleză, 60 de ore
Certificat de absolvire, Seria G nr. 00424267
Ianuarie - Martie 2013
Curs de limba franceză în cadrul proiectului LLP - LdV - PLM- 2012RO-073
Formator
Experiența de formator este prezentată în CV la capitolul Experiență
profesională relevantă
Membru în comisii de
lucru ale MECTS
20-23 februarie 2013

23-26 ianuarie 2013

17 ianuarie 2011

27 noiembrie 2010

Proiectul Cadrul de referință al curriculumului național pentru
învățământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare.
Participare la conferința de informare și diseminare (Certificat de
participare)
Proiectul POSDRU Restructurarea curriculumului național în
învățământul liceal, stagiu de lucru în cadrul activității ”Întrunirea
grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor școlare pe
discipline/module/ani de studiu”
Coordonator al comisiei de elaborare a planificărilor la nivel național
pentru disciplina Învățământ special, în urma adresei MECTS nr.
25079/2011 privind elaborarea legislației secundare pentru
implemeentarea Legii educației naționale (Decizia 809 din 17.09.2011)
Proiectul OSCINT 2009, membru la focus grupul cu tema Realizarea
analizelor ocupaționale în vederea elaborării Standardelor
Ocupaționale pentru personalul didactic cu funcții de conducere,
îndrumare și control din sistemul de învățământ preuniversitar.
(Certificat)

24 februarie 2010

Ianuarie 2004

Competenţe și abilități
sociale

Competenţe și aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere

Dezbaterea regională organizată de ISJ Iași la solicitarea MECTS
Îmbunătățirea legislației în domeniul învățământului special și
special integrat – coordonator (Adeverința nr. 424/24.02.2010)
Elaborarea programei școlare la disciplina Matematică, clasele I-VIII,
aprobată de Comisia națională de învățământ special (Adeverința nr.
24503/16.01.2004)
- abilităţi de comunicare şi interrelaţionare cu diverse categorii de
persoane, colaborare cu autorităţi locale şi organizaţii
nonguvernamentale naţionale şi internaţionale, abilităţi de lucru în
echipă interdisciplinară dobândite în cadrul proiectelor educaţionale şi
umanitare la care am participat;
- flexibilitate, creativitate, gândire analitică şi sintetică, spirit de echipă,
abilităţi de organizare, coordonare, motivare şi evaluare exersate în
cadrul proiectelor iniţiate şi coordonate, precum şi în cadrul funcției de
îndrumare și control deținute;
- abilităţi de utilizare a PC-ului, operare în Word, Excel şi Power Point,
dobândite și exersate în realizarea de documente, materiale de
prezentare, lucrări de specialitate şi studii psihologice şi educaționale.
Permis categoria B (autoturisme) dobândit în iunie 1999

Informații suplimentare
REFERINŢE:
- prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei, Univ.”Al.I. Cuza” Iaşi – nr. telefon 0745/350.448;
- prof.univ.dr. Alois Gherguț, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Univ.”Al.I. Cuza” Iaşi – nr. Telefon 0740/163,370;
- prof.dr. Camelia Gavrilă, inspector şcolar general ISJ Iaşi – nr. telefon
0723/300.855.
Data

29.04.2015

Gabriela RAUS

