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APRILIE  2009 

EUROPEAN 
C U R R I C U L U M  

V I T A E 
F O R M A T  

 

 
  
 
 
INFORMATII 
PERSONALE 
 
 
 

Nume  BOB DELIA-GEORGETA 
Adresa   ALEEA MOLDOVEANU NR 4 AP 1, Cluj-Napoca, România 

Telefon  0749052006 
Fax  0264561122  

E-mail  mailtodelia@yahoo.com  
Nationalitate    

 

                             Data 
nasterii 

 24.04.1977 

 
 
EXPERIENTA 
PROFESIONALA 
 
 

                         
                              

• Perioada(de la – pana la)  sept 2007 - prezent 
• Numele si adresa 

angajatorului  
 ᗠcoala „Octavian Goga” 

Aleea Peana Nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 • Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

 Educaᘰie 

• Funcᘰia sau postul ocupat  Director adjunct 

• Principalele activitူᘰi ᗰi 
responsabilitူᘰi  

 • Identificarea nevoilor de educaᘰie ale comunitူᘰii locale 
• Elaborarea unor planuri/programme de dezvoltare a unitူᘰii 

ᗰcolare pentru satisfacerea nevoilor profesionale proprii ᗰi ale 
comunitူᘰii ᗰcolare 

• Asigurarea bazei logisice pentru desfူᗰurarea în condiᘰii bune a 
activitူᘰilor ᗰcolare ᗰi extraᗰcolare 

• Aplicarea programelor naᘰionale de reformူ 
• Elaborarea de criterii de criterii de monitorizare ᗰi evaluare a 

calitူᘰii educaᘰiei ᗰcolare 
• Încurajarea participူrii personalului din ᗰcoalူ la difrite proiecte 

de dezvoltare comunitarူ ᗰi la alte proiecte locale, naᘰionale ᗰi 
internaᘰionale etc.  

•Perioada(de la – pana la)  sept 2007 - prezent 
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• Numele si adresa 
angajatorului 

 Casa Corpului Didactic  
Str. Septimiu Albini Nr 91, Cluj-Napoca, jud Cluj 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Serviciul resurse, informare,documentare, consultanᘰူ 
Compartimentul programe 

• Funcᘰia sau postul ocupat  Profesor formator (colaborator) 

• Principalele activitူᘰi ᗰi 
responsabilitူᘰi 

 • Proiectarea, organizarea programelor de formare Comunicare ᗰi 
leadership, Comunicare ᗰi relaᘰii publice, Managementul clasei; 

• Conceperea ᗰi realizarea instrumentelor de lucru (dosare, rapoarte, 
formulare, proceduri etc.) necesare desfူᗰurူrii cursurilor de formare;

• Colaborarea cu instituᘰii ᗰi persoane resursူ pentru realizarea unor 
programe de formare de calitate; 

• Perioada(de la – pana la)  2006-2007 
• Numele si adresa 

angajatorului  
 Casa Corpului Didactic  

Str. Septimiu Albini Nr 91, Cluj-Napoca, jud Cluj 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Serviciul resurse, informare,documentare, consultanᘰူ 
Compartimentul programe 

• Funcᘰia sau postul ocupat  Profesor metodist 

• Principalele activitူᘰi ᗰi 
responsabilitူᘰi  

 • Proiectarea, organizarea programelor de formare cu parteneri furnizori 
de servicii acreditaᘰi; 

• Conceperea ᗰi realizarea instrumentelor de lucru (dosare, rapoarte, 
formulare, proceduri etc.); 

• Selectarea/prelucrarea informaᘰiilor relative la nevoile de formare ᗰi 
valorificarea resurselor umane; 

• Colaborarea cu instituᘰii ᗰi persoane resursူ pentru realizarea unor 
programe de formare de calitate; 

• Realizarea de rapoarte periodice asupra activitူᘰilor desfူᗰurate 
(concluzii, constatူri, dificultူᘰi identificate, sugestii) în vederea 
ameliorူrii calitူᘰii formူrii continue; 

• Acordarea de consultanᘰူ ᗰi sprijin profesorilor care iniᘰiazူ proiecte 
de formare didacticူ; 

• Asigurarea, la cerere, a consilierii metodice ᗰi de carierူ (traseu 
profesional) pentru cadrele didactice etc. 

 
• Perioada(de la – pana la)  2005-2006 

• Numele si adresa 
angajatorului  

 Inspectoratul ᗠcolar Judeᘰean Cluj 
P-ᘰa ᗠtefan cel Mare Nr.4, Cluj-Napoca, jud Cluj / 
ᗠcoala Particularူ de Limbi Strူine “Elf” 
Str. Pascaly Nr.2-4, Cluj –Napoca, jud. Cluj 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Educaᘰie 

• Funcᘰia sau postul ocupat  Inspector pentru imagine ᗰi relaᘰii publice /Profesor de limba ᗰi literatura 
românူ 
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• Principalele activitူᘰi ᗰi 
responsabilitူᘰi  

 • Stabilirea ᗰi menᘰinerea legူturilor cu mass-media 
• Organizarea conferinᘰelor de presူ aᗰe IᗠJ, în conformitate cu 

prevederile Legii 544/2001 
• Asigurarea aplicူrii de cူtre IᗠJ a dispoziᘰiilor Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaᘰiile de interes public ᗰi ale Legii nr. 
52/2003 privind transparenᘰa decizionalူ în administraᘰia publicူ 

• Transmiterea informaᘰiilor, în calitate de purtူtor de cuvânt, în 
conferinᘰe de presူ, materiale difuzate în mass-media sau direct 
beneficiarilor 

• Elaborarea strategiei de comunicare IᗠJ în concordanᘰူ cu 
strategia MedC 

§ Planificarea ᗰi desfူᗰurarea  activitူᘰilor de predare-învူᘰare  
§ Elaborarea de materiale didactice 
• Pregူtirea elevilor în vederea obᘰinerii performanᘰei etc. 

• Perioada(de la – pana la)  2004-2005 
• Numele si adresa 

angajatorului 
 ᗠcoala Internaᘰionalူ Cluj 

Str. Dostoievski, Nr.34-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
• Tipul activitatii sau sectorul 

de activitate 
 Educaᘰie 

• Funcᘰia sau postul ocupat  Profesor de limba ᗰi literatura românူ / Profesor de limba ᗰi literatura 
românူ pentru elevii strူini 

• Principalele activitူᘰi ᗰi 
responsabilitူᘰi 

 § Planificarea ᗰi desfူᗰurarea  activitူᘰilor de predare-învူᘰare  
§ Elaborarea de materiale didactice 
§ Pregူtirea elevilor în vederea obᘰinerii performanᘰei 
§ Elaborarea curriculumului de limba românူ pentru elevii strူini 

etc.  
• Perioada(de la – pana la)  2003-2004 

• Numele si adresa 
angajatorului 

 Colegiul Naᘰional Pedagogic “Gheorghe Lazူr”  
Str. Al. Vaida Voevod, Nr.55, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Educaᘰie 

• Funcᘰia sau postul ocupat  Profesor de limba ᗰi literatura românူ  
• Principalele activitူᘰi ᗰi 

responsabilitူᘰi 
 § Planificarea ᗰi desfူᗰurarea  activitူᘰilor de predare-învူᘰare  

§ Elaborarea de materiale didactice 
§ Pregူtirea elevilor în vederea obᘰinerii performanᘰei etc. 

• Perioada(de la – pana la)  2001-2003 
• Numele si adresa 

angajatorului 
 Grupul ᗠcolar de Poᗰtူ ᗰi Telecomunicaᘰii (Colegiul Tehnic de 

Comunicaᘰii “Augustin Maior”) 
Str. Moᘰilor, Nr.78-80, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Educaᘰie 

• Funcᘰia sau postul ocupat  Profesor de limba ᗰi literatura românူ 
• Principalele activitူᘰi ᗰi 

responsabilitူᘰi 
 § Planificarea ᗰi desfူᗰurarea  activitူᘰilor de predare-învူᘰare  

§ Elaborarea de materiale didactice 
§ Pregူtirea elevilor în vederea obᘰinerii performanᘰei etc. 

• Perioada(de la – pana la)  2000-2001 
• Numele si adresa 

angajatorului 
 ᗠcoala Nr. 7 (ᗠcoala “Emil Isac”) 

Str. Giordano Bruno, Nr.46, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
• Tipul activitatii sau sectorul 

de activitate 
 Educaᘰie 

• Funcᘰia sau postul ocupat  Profesor de limba ᗰi literatura românူ  
• Principalele activitူᘰi ᗰi 

responsabilitူᘰi 
 § Planificarea ᗰi desfူᗰurarea  activitူᘰilor de predare-învူᘰare  

§ Elaborarea de materiale didactice 
§ Pregူtirea elevilor în vederea obᘰinerii performanᘰei etc. 
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• Perioada(de la – pana la)  1998-2000 
• Numele si adresa 

angajatorului 
 ᗠcoala Nr. 7 (ᗠcoala “Emil Isac”) 

Str. Giordano Bruno, Nr.46, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
• Tipul activitatii sau sectorul 

de activitate 
 Educaᘰie 

• Funcᘰia sau postul ocupat  Învူᘰူtoare 
• Principalele activitူᘰi ᗰi 

responsabilitူᘰi 
 § Planificarea ᗰi desfူᗰurarea  activitူᘰilor de predare-învူᘰare  

§ Elaborarea de materiale didactice etc. 
 
 

EDUCATIE SI FORMARE 
 
 

• Perioada(de la – pana la)  2008 - prezent 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Universitatea „Lucian Blaga”,   Sibiu 
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Studii postuniversitare de tip MASTER – Management educa ional 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

  
 

 
• Perioada(de la – pana la)  2002-2003 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Universitatea „Babeᗰ-Bolyai”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca   
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Literaturူ românူ. “Modernitate ᗰi context european. Perspectivူ 
interdisciplinarူ » 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Diplomူ de master 
 

• Perioada(de la – pana la)  1996-2000 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Universitatea „Babeᗰ-Bolyai”, Facultatea de Psihologie ᗰi ᗠtiinᘰe ale 
Educaᘰiei, Cluj-Napoca  
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Secᘰia Pedagogie-Românူ 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Diplomူ de licenᘰူ 

 
• Perioada(de la – pana la)  1991-1996 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 ᗠcoala Normalူ  „Ioan Slavici”, Satu-Mare  

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Secᘰia Învူᘰူtoare 
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Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Diplomူ de bacalaureat 

• Perioada(de la – pana la)  Septembrie 2008 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 SC Cognitrom SRL 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC) 
Curs de formare 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de licen ူ pentru dreptul de utilizare 

• Perioada(de la – pana la)  Aprilie 2008 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 SC INFOEDUCA IA SRL 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Ocupa ia FORMATOR 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire, înso it de Supliment descriptiv 

• Perioada(de la – pana la)  Martie 2008 (20 ore) 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Casa Corpului Didactic Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Evaluarea calitူᘰii în educaᘰie – curs de formare 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Adeverinᘰူ de participare 

• Perioada(de la – pana la)  Septembrie –Decembrie 2007 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Universitatea “Babeᗰ-Bolyai” – Departamentul pentru pregူtirea 
personalului didactic 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Program de formare continuူ – PROGRAM PERFECᘠIONARE DIRECTORI 
ᗠI INSPECTORI modul 1 (100 de ore) 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Atestat de formare continuူ a personalului didactic (30 de credite 
profesionale transferabile); fiᗰူ de competenᘰe 

• Perioada(de la – pana la)  mai 2007 (40 ore) 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Casa Corpului Didactic Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Evaluarea activitူᘰii didactice prin inspecᘰie – curs de formare 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Adeverinᘰူ de participare 

• Perioada(de la – pana la)  15-17.10.2007 
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Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Centrul Regional de Formare Continuူ pentru Administraᘰia Publicူ Localူ 
Cluj-Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Achiziᘰii publice – program de perfecᘰionare  

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire a cursului 

• Perioada(de la – pana la)  2006-2007 
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Ministerul Educaᘰiei, Cercetူrii ᗰi Tineretului 
Centrul Naᘰional pentru Curriculum ᗰi Evaluare în Învူᘰူmântul 
Preuniversitar 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Elaborarea  subiectelor pentru limba ᗰi literatura românူ pentru Teste 
Naᘰionale 2007 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Adeverinᘰူ 

• Perioada(de la – pana la)  noiembrie 2006-mai 2007 (120 de ore) 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii  
 
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Orientူri moderne în didactica limbii române – program de formare 
continuူ 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

  Adeverinᘰူ de participare 

• Perioada(de la – pana la)  noiembrie 2006 
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Danis Consulting – Management Consultancy 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Dezvoltare organizaᘰionalူ – program de formare 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Diplomူ  de participare 

• Perioada(de la – pana la)  11-17 noiembrie 2006  (40 de ore) 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 
CUSTODIA S.r.l. 
Via G. Paglia, 27 
24044 Bergamo 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Bursူ Comenius 2.2.C. 
COURSE NUMBER: IT-2006-017 
European Quality Management in Educational Organisations 

 
Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 
  Certificat de participare 
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• Perioada(de la – pana la)  2004-2005 (20 de ore) 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Casa Corpului Didactic Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Management de proiect – curs de formare 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Adeverinᘰူ de participare 

• Perioada(de la – pana la)  2002-2005 
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Centrul Regional de Excelenᘰူ Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Susᘰinerea orelor de limba românူ la clasele VII-VIII 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Diplomူ de excelenᘰူ 

• Perioada(de la – pana la)  06.10.2003 – 16.12.2003 (60 de ore) 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Centrul de pregူtire în informaticူ S.A. 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBM-PC. MICROSOFT OFFICE 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire 

• Perioada(de la – pana la)  Mai-iulie 2003 (120 de ore) 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Fundaᘰia « Tineri pentru tineri », Casa Corpului Didactic – curs de instruire 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Educaᘰie pentru viaᘰa de familie 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Adeverinᘰူ de participare 

• Perioada(de la – pana la)  2001-2002 (80 de ore) 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 Centrul Educaᘰia 2000+ 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Lectura ᗰi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice – curs de formare 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire 

• Perioada(de la – pana la)  noiembrie-decembrie 1999 (12 ore) 
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Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesionala 

 ARDOR, Casa Corpului Didactic Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Introducere în dezbateri academice – curs de formare 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Adeverinᘰူ de participare 

 
 
 
 
 
 
 
APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
PERSONALE  
dobandite in cursul vietii si 
carierei dar care nu sunt 
recunoscute neaparat 
printr-un certificat sau 
diploma. 
 

Limba materna  Limba românူ 
 

Limbi straine cunoscute 
 

Limba englezူ   
• Abilitatea de a citi   Foarte bunူ 

• Abilitatea de a scrie  Bunူ  
• Abilitatea de a vorbi  Bunူ  

 
Limba italianူ   

• Abilitatea de a citi   Bunူ  
• Abilitatea de a scrie  Bunူ 
• Abilitatea de a vorbi  Bunူ 
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APTITUDINI SI 
COMPETENTE SOCIALE 
Locuiti si munciti cu alte 
persoane, intr-un mediu 
multicultural, ocupati o 
pozitie in care 
comunicarea este 
importanta sau desfasurati 
o activitate in care munca 
de echipa este esentiala. 

 În prezent îmi defူᗰor activitatea la ᗠcoala “Octavian Goga”, având 
funcᘰia de director adjunct. În aceastူ ipostazူ îmi valorific abilitူᘰile de 
comunicare prin realᘰionarea directူ atât cu colegii, cât ᗰi cu copiii. 
Mediul ᗰcolar este divers, elevii fiind de origine românူ, maghiarူ ᗰi 
rromူ. Activitatea mea profesionalူ, desfူᗰuratူ pânူ acum de-a lungul a 
10 ani în medii ᗰcolare diferite au permis formarea ᗰi exersarea abilitူᘰilor 
de muncူ în echipူ. 
Totodatူ, am o colaborarea de lungူ duratူ în calitate de formator pentru 
cursurile “Comunicare ᗰi relaᘰii publice” (pentru secretare ᗰi bibliotecare, 20 
de ore), “Managementul clasei” (pentru profesori ᗰi diriginᘰi, 20 de ore) ᗰi 
“Comunicare ᗰi leadership” (pentru personalul de conducere ᗰi control, 89 
de ore, curs acreditat). 
Octombrie 2007-decembrie 2008 am lucrat ca formator pentru modulul 
Abilitူᘰi de comunicare, discurs public, prezentare de informaᘰii. Dificultူᘰi 
lingvistice pentru clase ᗰi comunitူᘰi caracterizate prin diversitate culturalူ 
(60 de ore) în cadrul Proiectului “Acces la educaᘰie pentru grupuri 
dezavantajate“ PHARE RO 2004/016-772.01.01.02. SubC19  
 

 

APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
ORGANIZATORICE  

De exemplu coordonati sau 
conduceti activitatea altor 
persoane, proiecte si 
gestionati bugete; la locul 
de munca, in actiuni 
voluntare sau la domiciliu 

 În anul ᗰcolar 2003-2004, am fူcut parte din secretariatul Olimpiadei 
Internaᘰionale de Limba ᗰi Literatura Românူ, organizatူ ᗰa Cluj-Napoca. 
În calitate de inspector pentru imagine ᗰi relaᘰii publice, am organizat de 
multe ori activitူᘰi de promovare a imaginii Inpsectoratului ᗠcolar 
judeᘰean cluj. 
În cadrul Proiectului “Acces la educaᘰie pentru grupuri dezavantajate“ 
PHARE RO 2004/016-772.01.01.02. SubC19, coordonez activitatea de 
predare a 15 formatori locali, profesori de limba ᗰi literatura românူ la 
colegii pedagogice din ᘰarူ. 
La ᗠcoala „Octavian Goga” coordonez activitatea Comisiei pentru 
asigurarea imaginii ᗰcolii ᗰi a Comisiei pentru asigurarea calitူᘰii ᗰi fac 
parte din  Comisia pentru curriculum, Comisia de estetizare, Asociaᘰia 
pူrinᘰilor ᗰcolii etc. În aceastူ calitate, coordonez proiecte educative, 
gestionez buget (în principal obᘰinute prin sponsorizူri), coordonez ᗰi 
monitorizez activitatea fiecူrui membru al echipei, tot atâtea oportunitူᘰi 
de velorificare a competenᘰelor organizatorice. 

 

APTITUDINI SI 
COMPETENTE TEHNICE 
Utilizare calculator, 
anumite tipuri de 
echipamente, masini,etc. 

 Competenᘰe de utilizare a calculatorului. 
Utilizez cu uᗰurinᘰူ ᗰi în mod frecvent mijloacele multimedia: 
retroproiector, videoproiector, laptop, smartboard. 

 

APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
ARTISTICE 
Muzica, desen, pictura, 
literatura etc. 

 Abilitူᘰile literare sunt valorificate în articolele publicate în revistele de 
specialitate ᗰi lucrူrile prezentate în cadrul simpozioanelor ᗰtiinᘰifice. 

 

ALTE APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
Competente care nu au mai 
fost mentionate anterior. 

 Sunt fomator naᘰional ᗰi local pe mai multe domenii de activitate 
(Comunicare ᗰi relaᘰii publice, Comunicare ᗰi leadership, 
Managementul clasei, Educaᘰie pentru sူnူtate) 

   

PERMIS DE CONDUCERE  În curs de obᘰinere 
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INFORMATII 
SUPLIMENTARE 

 Participူri la proiecte  i programe 
§ Proiect PHARE RO 2004/016-772.01.01.02. SubC19 - 

Furnizarea de servicii de formare în vederea calificူrii 
mediatorilor ᗰcolari – în cadrul Proiectului “Acces la 
educaᘰie pentru grupuri dezavantajate“, autor al 
suportului de curs ᗰi formator pentru modulul Abilitူᘰi 
de comunicare, discurs public, prezentare de 
informaᘰii. Dificultူᘰi lingvistice pentru clase ᗰi 
comunitူᘰi caracterizate prin diversitate culturalူ - 
prezent 

§ Proiect PHARE RO 0104.02 (LOT1) – PROJECT # 
E0293C – CONTRACT #015, formator ᗰi autor al 
suportului de curs pentru modulul Formare pentru 
familiile rroma ; colaborator la realizarea suportului de 
curs al modulului Comunicare, ascultare, discurs 
public, Vaslui, 2004 

§ Proiect PHARE RO 0104.02 (LOT1) – PROJECT # 
E0293C – CONTRACT # 015, formator ᗰi autor al 
suportului de curs pentru modulul  Program de formare 
pentru pူrinᘰii ᗰi familiile roma, formator ᗰi colaborator 
la realizarea suportului de curs al modulului Abilitူᘰi 
de comunicare. Ascultare activူ, discurs public, 
prezentare de informaᘰii. Diferenᘰe de limbူ, Piatra-
Neamᘰ, Bacူu, Alba, 2006 

§ Proiect  PHARE/2006/018-147.04.02.03.01.01.604 - 
 anse egale pe pia a muncii pentru persoane cu 
dizabilitူ i – formator pentru cursul Comunicare 
Autodezvoltare 
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  Publicaᘰii: 

§ Cele 100 variante de subiecte propuse pentru proba 
scrisူ a examenului naᘰionale de bacalaureat (limba ᗰi 
literatura românူ), Grup Editorial Art, Bucureᗰti, 2007 

§ Comprehensiunea textului ᗰi adolescentul postmodern 
în volumul Educaᘰia 21, Nr. 1/2004, Universitatea 
Babeᗰ-Bolyai, Editura Casa cူrᘰii de ᗰtiinᘰူ, Cluj-
Napoca, 2005; 

§  „Dacူ singurul instrument de care dispuneᘰi este un 
ciocan, purtaᘰi-vူ ca ᗰi cum aᘰi avea în jur numai cuie” 
în Lectura. Repere actuale, ediᘰia a V-a, 2-5 
decembrie 2004, editura Casa Cူrᘰii de ᗠtiinᘰူ, Cluj-
Napoca; 

§ Abordarea expresivူ a scrierii la clasa a V-a în ᗠcoala 
reflexivူ, revista Asociaᘰiei Lectura ᗰi scrierea pentru 
dezvoltarea gândirii critice România, Vol.I, Nr.3, 
octombrie 2004; 

§ Întrebarea în manualele ᗰcolare, articol apူrut în 
Perspective, Revistူ de didactica limbii ᗰi literaturii   
române, nr. 1 / 2004, Editura Casa Cူrᘰii de ᗠtiinᘰူ, 
Cluj-Napoca; 

§ Valorificarea  în  viziune transdisciplinarူ  a  unui  text 
literar din  manualul  de clasa a IX-a, Editura 
Humanitas (prof. Delia Gomboᗰ, prof. dr. Mircea 
Bertea), în volumul Învူᘰarea activူ ᗰi 
transdisciplinaritatea, coordonator ᗰi autor principal 
Mircea Bertea, Editura Promedia Plus, Cluj-Napoca, 
2003 

§ Meᗰterul Manole faᘰူ în faᘰူ cu postmodernitatea, în 
volumul Caietele « Lucian Blaga », 2003, Festivalul 
Lucian Blaga, Cluj-Napoca; 

§ Dezbaterea-modalitate complexူ de evaluare la clasa a 
X-a, în Perspective, Revistူ de didactica limbii ᗰi 
literaturii   române, nr. 1 / 2002, Editura Casa Cူrᘰii de 
ᗠtiinᘰူ, Cluj-Napoca; 

§ Atelierul de scriere-metodူ evaluativူ la clasa a V-a, în 
Perspective, Revistူ de didactica limbii ᗰi literaturii   
române, nr. 2 / 2001, Editura Casa Cူrᘰii de ᗠtiinᘰူ, 
Cluj-Napoca; 

§ Modalitူᘰi alternative de corelare a manualelor cu 
programa ᗰcolarူ,  în Perspective, Revistူ de didactica 
limbii ᗰi literaturii   române, nr. 1 / 2001, Editura Casa 
Cူrᘰii de ᗠtiinᘰူ, Cluj-Napoca; 
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  Participူri la simpozioane, conferinᘰe, concursuri 

 

§ International Mini-Training Course BeCLIL 
(Benchmarking-Content and Language Integrated 
Learning), participare, 16 februarie 2007, Cluj-Napoca 

§ Simpozionul Preuniversitaria, ediᘰia a XVI-a, 9 
decembrie 2006, organizat de Casa Corpului Didactic 
Cluj, cu lucrarea Curriculum ᗰi evaluare; participare în 
calitate de membru al comisiei de jurizare ᗰi 
moderator; 

§ Conferinᘰa internaᘰionalူ Quality Teaching for Quality 
Learning: Education for Critical Thinking, 5-8 mai 
2005, Cluj-Napoca; susᘰinerea lucrူrii cu titlul Eu sau 
noi  ᗰi co-prezentator al mesei rotunde Programul 
LSDGC ᗰi predarea limbii ᗰi literaturii române; 

§ Sesiune de comunicူri ᗰtiiᘰifice Preuniversitaria, cu 
tema Interdisciplinaritate ᗰi predarea în echipူ (ediᘰia 
a XII-a), 28 mai 2005, organizatူ de Casa Corpului 
Didactic; participare în calitate de evaluator ᗰtiinᘰific al 
lucrူrilor ᗰi moderator; 

§ Concursul de limba ᗰi literatura românူ Anul cူrᘰii, 
organizat de ᗠcoala Particularူ Elf, în colaborare cu 
Inspectoratul ᗠcolar judeᘰean, Ediᘰia a II-a, 23 aprilie 
2005; 

§ Simpozionul Naᘰional de Didactica Limbii ᗰi 
Literaturii Române, Ediᘰia  V-a, 3-5 decembrie 2004, 
Cluj-Napoca, cu tema Lectura. Repere Actuale; 
susᘰinerea lucrူrii  Modalitူᘰi alternative de lecturူ; 
moderarea secᘰiunii Modele de lecturူ; participarea la 
secretariatul simpozionului; Lucrarea a apူrut în 
cartea Lectura. Repere actuale , Editura Casa Cူrᘰii de 
ᗠtiinᘰူ, mai 2004; 

§ Simpozionul Naᘰional de Didactica Limbii ᗰi 
Literaturii Române, ediᘰia a IV-a, 28-29 noiembrie 
2003, Cluj-Napoca, cu tema Literar /Nonliterar ; 
susᘰinerea lucrူrii Comprehensiunea textului ᗰi 
adolescentul postmodern, participare la secretariatul 
simpozionului; 

§ Simpozionul Naᘰional de Didactica limbii ᗰi literaturii 
române în viziune integratူ ᗰi transdisciplinarူ, 5-
17 noiembrie 2002, Timiᗰoara ; susᘰinerea atelierului 
Valorificarea  în  viziune transdisciplinarူ  a  unui  text 
literar din  manualul  de  clasa a IX-a, Editura 
Humanitas (prof. Delia Gomboᗰ, prof. dr. Mircea 
Bertea); 

§ Simpozionul Naᘰional de Didactica Limbii ᗰi 
Literaturii Române, ediᘰia a II-a, 10-11 noiembrie 
2001, Cluj-Napoca ; susᘰinerea lucrူrii Modalitူᘰi 
alternative de corelare a manualelor cu programa 
ᗰcolarူ, participare la secretariatul simpozionului. 
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