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NATIONALITATEA Română
DATA NAŞTERII 10/05/1959

DOMENIUL OCUPAŢIONAL Profesor socio-umane, Col. Naţ. “Dragoş - Vodă”

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
2010 – 2011 Director, Gr. Şcolar Forestier Sighetu-Marmaţiei

Planificare, organizare, coordonare, control şi evaluare a activităţilor
şcolare, la nivelul unităţii de învăţământ, precum şi alte activităţi
didactice /management şcolar.

2005 – 2006 Inspector şcolar general adjunct, Maramureş
Îndrumare şi control, financiar contabil

1985 – 1989 Cadru didactic, Scoala Generală nr. 5
1990 - 1996 Cadru didactic, Şcoala Generală nr. 3
1996 – prezent Cadru didactic, Col. Naţ “Dragoş-Vodă”, Sighetu-Marmaţiei

Activitate de predare, arie curriculară om şi societate. Membru în comisii la
nivel de instituţie, şef catedră
Metodist al ISJMM
Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de ştiinţe socio-umane
Membru al Corpului Naţional de Experţi
Membru în Comisia pentru promovarea activităţilor ştinţifice
Membru în Comisia pentru organizarea concursurilor şi olimpiadelor
şcolare
Responsabil de Cerc Pedagogic - zona Sighetu-Marmaţiei

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014 Management Economic
2008 Iniţiere IT şi utilizare AEL
2006 Curs de formare în cadrul proiectului “Management pentru învâţământul

rural”
2006 Masterat în domeniul Managementului Educaţional
2006 Consiliere şi orientare
2003 Dezvoltarea resurselor umane din liceele teoretice din regiunea NV
2002 Didactica disciplinei – curs de formare metodist
1985 Absolvent al Facultăţii de Filozofie – Istorie , UBB Cluj-Napoca

Instituţiile prin care s-a realizat formarea
CCD-MM şi Siveco Romania
Centrul educaţia 2000+
Universitatea de Vest “ Vasile Goldiş ” Arad
CCD – Maramureş
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca

Domeniul studiat / competenţe profesionale dobândite
Managementul educaţional
Comunicare şi curriculum
Pregătirea formării
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
Realizarea activităţilor de formare
Comunicare interactivă
Organizarea programelor de formare
Proiectarea programelor şi a stagiilor de evaluare, revizuire şi asigurarea
calităţii programelor
Organizarea activităţii de practică pedagogică
Proiectare managerială
Crearea şi utilizarea lecţiilor pe platforma AEL
Competenţe de predare – învăţare – evaluare în disciplinele socio – umane
Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de proiectare managerial



Formarea de abilităţi şi comportamente de comunicare

Tipul calificării / diplomă obţinută
Diplomă management educaţional
Certificat de absolvire pentru activitatea de metodist
Adeverinţă de absolvire a cursurilor: Iniţiere IT şi Utilizare AEL
Certificat de absolvire pentru activitatea de formator
Certificat de absolvire pentru activitatea de mentor
Dezvoltarea competenţelor de evaluare – evaluator
Iniţiere în managementul educaţional
Diplomă profesor specializarea filozofie – istorie

Nivelul de clasificare a formei de
instruire

Universitate – învăţământ superior de lungă durată

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Limba maternă - română

Franceză

Engleză

Competenţe şi abilităţi sociale
Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru
Abilităţi de comunicare dobândite în timpul exercitării activităţii
profesionale, a celei de inspector şcolar, director, metodist, îndrumător
practică pedagogic

Competenţe şi aptitudini organizatorice
Spirit de echipă, bună capacitate de comunicare, aptitudini şi
competenţe organizatorice, toate cele care derivă din funcţia de
manager, spirit organizatoric, spirit de echipă, bună cunoaştere a
mecanismelor de control
Empatie

Competenţe şi aptitudini tehnice
Utilizarea calculatorului, a altor echipamente ce fac parte din categoria
mijloacelor moderne de instruire şi educare

Competenţe şi aptitudini artistice
Teatru
O anumită sensibilitate ce derivă din pasiunea pentru lectura marilor
clasici ai lit. universal

Permis de conducere
Categoria B

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare

scrisă
mediu avansat mediu mediu mediu
avansat mediu mediu mediu mediu


