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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Scripcariu, Petronia  

Adresă(e) Str.Aleea Maxim Gorki nr. 4, et. 1, ap 10, cod. Postal 710223,Loc. Botoșani, jud. Botoşani, 
România 

Mobil: 

Telefon(oane) Serviciu: +40 231 584050; 0231584051 Mobil: 0740672191  

Fax(uri) +40 231 584052 

E-mail grossupetronia@yahoo.fr : petronia.scripcaru@isjbt.ro 
 
 

Naţionalitate română 

Data naşterii 31.05.1968 
  

Sex feminin  
  

Locul de muncă pentru care se 
candidează  

                                                      
                                                    Poziţia 
         Studiile pentru care se candidează 
                                      

 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 
 

 
Inspector școlar pentru minorități naționale 
Universitare de lunga durata – Licența 
 

                     
               Experienta profesionala 

 

                                        Perioada       Din anul 2005 pană în prezent 

               Functia sau postul ocupat         Membru in consiliul director al ONG-ului Partida Romilor Pro Europa  Filiala Jud.  Botoşani 

 Activitati si responsabilitati principale     Responsabil activităţi de educaţie, monitorizare si implementare de proiecte 
- înscrierea elevilor pe locurile speciale pentru rromi în liceu; 
- mediatizarea locurilor alocate rromilor la Facultatile şi Universităţile din ţară; 
- mediatizarea programului A DOUA ŞANSĂ; 
- organizarea şi desfăşurarea activităţilor  de formare în domeniile cultural artistice, egalitatea de 

gen, mediere sanitară,;etc 
- mediatizarea şi implementarea programelor/proiectelor pentru rromi in jud. Botoşani; 
- crearea de instrumente de lucru pentru mediatorii şcolari; 
- crearea de facilitati pentru angajarea mediatorilor şcolari in localităţile cu populaţie rromă; 
  

Perioada  Din 1 septembrie 2008 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector școlar pentru minorități naţionale 

mailto:grossupetronia@yahoo.fr
mailto:petronia.scripcaru@isjbt.ro
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Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
▪ Realizarea îndrumării şi controlului tematic în şcolile din sector, evaluarea directorilor; 
▪ Participarea în 30 de comisii constituite la decizia Inspectorului Şcolar General, cu atribuţii care 
completează fişa postului, la specialitate sau pe sector: 

- comisii de recepţie, de inventariere anuală; 
- comisii de organizare a testărilor pentru suplinitori calificaţi şi necalificaţi la 
institutori/profesori de limba şi literatura rromani; 
- comisii de elaborare a subiectelor şi de evaluare a lucrărilor la examenele pentru 
profesori de limba rromani; 
- comisii de asigurare a secretariatului tehnic la concursurile organizate de I.Ş.J.; 
- comisii de efectuare a controalelor la sesizări; 
- comisii de evaluare a dosarelor / de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru 
acordarea gradaţiilor de merit; 
- comisii pentru verificarea unităţilor de învăţământ pentru începerea anului şcolar; 
- comisia de mobilitate a personalului didactic; 
- echipe de campanie pentru Programele Phare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Coordonarea activităţii colectivului de metodişti pentru disciplinele de specialitate; 
➢ ▪ Coordonarea şi monitorizarea activităţii de formare şi perfecţionare prin cercuri pedagogice şi 

comisii metodice în specialitate; 
➢ ▪ Coordonarea activităţii Consiliului Consultativ pentru învăţământul în limba rromani din cadrul 

Inspectoratului Şcolar al Judeţului Botoşani; 
➢ ▪ Monitorizarea derulării procesului instructiv-educativ la nivelul învăţământului în limba rromani – 

mediul urban şi rural; 
➢ ▪ Consilierea şi evaluarea cadrelor didactice din specialitate; 
➢ ▪ Activităţi de formare a institutorilor/profesorilor de limba rromani, precum şi a metodiştilor şi 

responsabililor de cercuri pedagogice; 
➢ ▪ Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare (Conferinţa Naţională a inspectorilor 

de specialitate pentru învăţământul în limba rromani în septembrie  2008, 2009, 2010) ş.a.;  

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 
 
                                         Perioada 
                   Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

 
                                             
                                            
                                            Perioada 
                   Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
              Numele şi adresa angajatorului 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani  
Str. N. Iorga Nr. 28, telefon: +40 231 584051, office.isjbt@gmail.com; contact@isjbt.ro, 

www.isj.botosani.ro   
 
 
 
 

Aprilie- iunie 2019, octombrie - decembrie 2019, ianuarie – februarie 2020  
 

Expert ,,Tineri care învață de la alți tineri’’,  Proiect ,,Șansă la educație, viitor asigurat’’ POCU 
74/6/18/107590 

Realizarea de activități specifice postului din cadrul proiectului cu 5 elevi de nivel gimnazial din 
cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 Botoșani și Liceul Tehnologic Bucecea din Județul Botoșani. 

 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani  
Str. N. Iorga Nr. 28, telefon: +40 231 584051, office.isjbt@gmail.com; contact@isjbt.ro, 

www.isj.botosani.ro   
 
 

        Decembrie 2016 - iunie 2020 
Mentor – expert învățământ;i formator pe componenta limba rromani, istoria rromilor si 

rromanipen educație , proiect ,, Programul de burse în pedagogie’’ , impementat de Roma Educațion 
Fund România – Fundația VELUX 

 
 

Roma Educațion Fund România , str. Vaslelor nr. 60, et. 2 și 3, București, sector 2,  România, 
tel. 0212000600, office@romaeducationfund.ro 

 
 
 
 

 

mailto:office.isjbt@gmail.com
mailto:contact@isjbt.ro
http://www.isj.botosani.ro/
mailto:office.isjbt@gmail.com
mailto:contact@isjbt.ro
http://www.isj.botosani.ro/
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                  
                                              
 
                                            Perioada 
                Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
                                            Perioada 
                Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

 
 
 

 
 

 

Mentor elevi liceeni de etnie rroma,Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga’’ Botoșani – profil pedagogie 
 
 

   SEPTEMBRIE 2009 - 2014 
Coordonator județean Program A Doua Șansă, ISJ Botoșani 

- participarea la activităţi de formare care au ca subiect programele de tip „A doua şansă”;  
- informarea comunității în legătură cu beneficiile programului prin mediatorul școlar);  
-  implicarea în organizarea activităţii Comisiei de înscriere și a Comisiei de evaluare; d) 

monitorizează, intern, desfăşurarea programului; 
- Coordonarea programului în conformitate cu metodologia nr. 5248/ 20011 privind 

implementarea programului A Doua Șansă; 
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani  
Str. N. Iorga Nr. 28, telefon: +40 231 584051, office.isjbt@gmail.com; contact@isjbt.ro, www.isj.botosani.ro   

 

Îndrumare şi control  pentru unitățile de învățământ care desfășoară programul A Doua Șansă  
 
SEPTEMBRIE 2016 până în prezent 
Coordonator județean Program A Doua Șansă, ISJ Botoșani 

- participarea la activităţi de formare care au ca subiect programele de tip „A doua şansă”;  
- informarea comunității în legătură cu beneficiile programului prin mediatorul școlar);  
-  implicarea în organizarea activităţii Comisiei de înscriere și a Comisiei de evaluare; d) 

monitorizează, intern, desfăşurarea programului; 
Coordonarea programului în conformitate cu metodologia nr. 5248/ 20011 privind implementarea 

programului A Doua Șansă 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani  
Str. N. Iorga Nr. 28, telefon: +40 231 584051, office.isjbt@gmail.com; contact@isjbt.ro, www.isj.botosani.ro 

Îndrumare şi control  pentru unitățile de învățământ care desfășoară programul A Doua Șansă  
 

                                             Perioada 
 
                    Funcția sau postul ocupat 
 
 
Activități și responsabilități principale 
 
          Numele si adresa angajatorului 
 
                                  Tipul de activități 
   
                                                  Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 

 Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

    Numele şi adresa angajatorului 
Tipul de activităţi 

 
 
                                                  Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale 
               Numele şi adresa angajatorului 
                                          Tipul activităţii 
 

 Aprilie 2014- august 2015 
 
 Mentor în cadrul proiectului ,,Servicii integrate pentru comunitățile de rromi, implementat de Roma  
Education Fund Romania 
 
  Consiliere elevi si părinți cu privire la importanta educatiei școlare 
 
  Agentia de Dezvoltare Comunitară ,,IMPREUNA’’ , str.M. Eminescu nr. 128, BUCURESTI 
 
 Consiliere elevi și parinți, educatie 
 
   Noiembrie 2013 
 Membru in Corpul Național de Experți în Management Educațional  
-  

 
 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 
  Management educațional, mentor elevi licceni 
 
     
       octombrie 2012 - iulie 2013 

Formator în cadrul proiectului ,, Competenţă, inovare şi profesionalism prin TIC ( CIPTIC) 
Formarea cadrelor didactice in TIC 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani 
Formare 

mailto:office.isjbt@gmail.com
mailto:contact@isjbt.ro
http://www.isj.botosani.ro/
mailto:office.isjbt@gmail.com
mailto:contact@isjbt.ro
http://www.isj.botosani.ro/
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                                               Perioada 
                     Funcţia sau postul ocupat 
      Activităţi şi responsabilităţi principale 
              
                 Numele si adresa angajatorului 
                                     Tipul de activităţi 
 
 
                                               Perioada   
                     Fubcţia sau postul ocupat 
     Activităţi şi responsabilităţi principale 
              Numele si adresa angajatorului 
                                   Tipul de activităţi 
 
 
                                         

Aprilie 2011-iunie 2012 
Facilitaror educaţional regional (Jud Suceava Loc. Veresti, Jud Botosani) Identificarea si 

monitorizarea elevilor aflati in risc de abandon scolar 
Activităţi de monitorizare si facilitare in cadrul programului ,, Şcoala dupa şcoala” 
Roma Education Fund Romania – Centrul Romilor ,, AMARRE ROMENTZA’’ 
Educaţie, Facilitator regional 

 
 
      Septembrie 2011- iunie 2012 
      Consilier educaţional 
      Consiliere educaţională 
      Asociaţia GEDEON 
      Derularea activitatilor de consiliere a elevilor si parintilor din cadrul scolii Gimnaziale ‚,Stefan cel 
Mare ‚’Botosani si Scolii Gimnaziale ,,Ion Bojoi’’ Flămânzi, jud. Botoșani 
 
 

 
Perioada 

 

 
iulie 2010- mai 2011  

Funcţia sau postul ocupat Facilitator regional Botoşani, Proiect  ,,Toţi la grădiniţă. Toţi în clasa I” 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Facilitare şi monitorizare programului  ,,Toţi la grădiniţă. Toţi în clasa I” în 10 localităţi şi şcoli cu 
populaţie rromă din judeţul Botoşani.  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Tipul de activităţi Monitorizare şi control, Facilitator, Formator 
       Educaţie incluzivă şi Programe educaţionale suport cu modulele: Formarea adultilor, Grădiniţă 
estivală, Şcoala părinţilor, Şcoală după şcoală Informarea şi consilierea şi Managementul de caz 

  

Perioada Septembrie 2010 - mai 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert în formare şi monitorizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formare, monitorizare şi control în 5 localităţi/şcoli din judeţul Botoşani 

Tipul de activităţi Formarea personalului/profesorilor implicaţi în cadrul proiectului: 
Monitorizarea şcolilor din cadrul proiectului , precum şi a personalului implicat. 
Tehnici de predare centrate pe nevoile elevului, Tehnici de consiliere, Formarea claselor 

integrate în scopul promovării educaţiei incluzive Programe de educaţie de tipul , A Doua Şansă”, 
proiectarea şi realizarea serviciilor de tipul ,, Şcoală după şcoală”, Proiectarea şi realizarea de 
programe de formare pentru părinţi. 

Numele angajatorului Agenţia Naţională pentru Romi 

  

 

Perioada De la 15 sept. 2002 până la 15 iunie 2006 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor necalificat de limba şi literatura rromani; 

      Activităţi şi responsabilităţi principale - Planificarea/ proiectarea şi  organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare 
desfăşurate la clasele I-VIII; 

- Planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a elevilor în vederea participării acestora 
la diferite concursuri şcolare; 

- Analizarea periodică a performanţelor şcolare ale elevilor;      
- Monitorizarea parcurgerii programei la fiecare disciplină şi modul în care se realizează 

progresul şcolar al elevilor; 
- Elaborarea instrumentelor de evaluare; 
- Realizarea unor materiale didactice necesare în activitatea didactică; 
- Organizarea, semestrial, a lectoratelor cu părinţii; 
- Organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare (excursii, drumeţii, concursuri 

şcolare, serbări ş.a.); 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2, Şcoala cu clasele I-VIII nr 1  Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ – activitate didactică 
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Perioada 

  
 
De la 15 sept. 2006 până la 20 iunie 2008   

Funcţia sau postul ocupat  Institutor II, Direcţia de studii Limba şi literatura rromani; 

Activităţi şi responsabilităţi principale • - Planificarea/proiectarea şi  organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare 
desfăşurate la clasele V-VIII la disciplinele  limba şi literatura rromani, istoria şi tradiţia rromilor 

• - Realizarea unor materiale didactice necesare în activitatea didactică; 

• - Analizarea periodică a performanţelor şcolare ale elevilor;      

• - Monitorizarea parcurgerii programei la fiecare grupă  şi modul în care se realizează 
progresul şcolar al elevilor; 

• - Elaborarea instrumentelor de evaluare; 

• - Organizarea, semestrial, a lectoratelor cu părinţii; 

• - Organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare (excursii, drumeţii, concursuri 
şcolare, serbări ş.a.); 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII nr 2, Şcoala cu clasle I-VIII nr 3 Botoşani  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

  

                                                  Perioada      1 septembrie 2008 pănă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Institutor I, titular pe catedra de limba şi literatura rromani 

Activităţi şi responsabilităţi principale •    - Planificarea/proiectarea şi  organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare 
desfăşurate la clasele V-VIII la disciplinele  limba şi literatura rromani, istoria şi tradiţia rromilor 

• - Realizarea unor materiale didactice necesare în activitatea didactică; 

• - Analizarea periodică a performanţelor şcolare ale elevilor;      

• - Monitorizarea parcurgerii programei la fiecare grupă  şi modul în care se realizează 
progresul şcolar al elevilor; 

• - Elaborarea instrumentelor de evaluare; 

• - Organizarea, semestrial, a lectoratelor cu părinţii; 
            - Organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare (excursii, drumeţii, concursuri 
şcolare, serbări ş.a.); 

Numele şi adresa angajatorului   Şcoala cu clasle I-VIII nr 3 Botoşani, Şcoala cu clasle I-VIII nr 1 Botoşani 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

   
Învăţămnt 

  

                                        Perioada  De la 1 sept. 2006 până la 31 august 2009  

Funcţia sau postul ocupat • Institutor stagiar 

•   

Activităţi şi responsabilităţi principale • Planificarea/proiectarea şi  organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare 
desfăşurate la clasele I-VIII; 

• Analizarea periodică a performanţelor şcolare ale elevilor;      

• Monitorizarea parcurgerii programei la  disciplina limba şi literatura rromani, istoria şi 
tradiţia rroamilor şi modul în care se realizează progresul şcolar al elevilor; 

• Elaborarea instrumentelor de evaluare; 

• Realizarea unor materiale didactice necesare în activitatea didactică; 

• Organizarea, semestrial, a lectoratelor cu părinţii; 

• Organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare (excursii, drumeţii, concursuri 
şcolare, serbări ş.a.) 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 şi Şcoala cu clasele I-VIII nr 3 Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ – activitate didactică 
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Educaţie şi formare 
 
 
 Perioada                                                                                                                     
                   Calificarea/ diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 Perioada                                                                                                                     
                   Calificarea/ diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
                                              Perioada 
                Calificarea/ diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  
 
                                              Perioada                                                                                                                     
                   Calificarea/ diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 
                                               
 
 
 

 
 
 
8 -12 IANUARIE 2019  
Certificat de absolvire – Competențe antreprenoriale 
Competențe antreprenoriale 
 
Asociația Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultura 
 
 
Medii, Formare 
 
17- 26 sempembrie 2018 

Certificat de absolvire – Competențe antreprenoriale 
 
Competențe antreprenoriale 
 
HR SPECIALISTS SRL-  cu sediul în loc. Voluntari, ILFOV 
 
Medii, National, formare 
 
26.06.- 7.07.2017 

YOUTHPASS,  in cadrul proiectului Erasmus+ ,,ARTooLINK 
Muzică, literatura şi alte forme de artă 
 
Magie v soucasnem svete 
 
Internaţional, Formare 

 
 
  
Martie 2017 
Certificat de obținere a gradului didactic I învățămînt – specializarea învățători 
 
-  

 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – Facultatea de Psihologie și Sțiintele Educației 
 
Național, 
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                                              Perioada   
                Calificarea/ diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
                                               Perioada                   
                   Calificarea/ diploma obțínută 

Disciplinele  principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

 
   Numele și tipul instituției de învățământ/   
furnizorul de formare 
           Nivelul în clasificare națională sau 
internațională 
                                               
                                                
                                               Perioada                   
                   Calificarea/ diploma obțínută 

Disciplinele  principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

 
   Numele și tipul instituției de învățământ/   
furnizorul de formare 
 
           Nivelul în clasificare națională sau 
internațională 
 

Perioada 
                   Calificarea/ diploma obținută 

 
Disciplinele  principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 
   Numele și tipul instituției de învățământ/   
furnizorul de formare 
           Nivelul în clasificare națională sau 
internațională 
 
                                            Perioada                   
                   Calificarea/ diploma obțínută 

 
 
             Disciplinele  principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 
 
   Numele și tipul instituției de învățământ/   
furnizorul de formare 
           Nivelul în clasificare națională sau 
internațională 

                                                                               
                                                 Perioada                                                                                                                     
                   Calificarea/ diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorul de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
                                                                
                    
 

 
  
            
 
                                    
 

   16- 18.10.2015 
   Certificat de Absolvire, competenţe informatice 
   Competenţe informatice 
 
   SC GETICO SZSTEM SRL 
 
   MEDII 
 
 
   13-14 noiembrie 2015 
Certificat of participaíon 
   Stragegies for vizible education ( Strategii predare privind educația vizibilă) 
 
 
   Roma Education Fund 
 
   Internațional, curs de formare pentru cadre didactice rrome 
 
 
       
Octombrie 2011 - Iulie 2013 

Diploma de master  - Psihologie, Consiliere educațională și intervenție în orientare școlară și 
profesională 

Consiliere educationala si interventie la copii/ elevi, Mnagementul crizelor si conflictelor in 
orientare scolara si consiliere vocationala, Educatie interculturala, Psihologia invatarii in orientare 
scolara si vocationala, Cercetare stiintifica, etc 

Universitatea ,, Petre Andrei’’ Iasi 
 
Național 
 
 
  August 2012 
 Certificat de obținere a gradului didactic II în învăţământ / Certificat de acordare cerificatului de 
gradul II în învăţământ   - specializarea învățători 
Lb și literatura romana și metodica predării, matematica și metodica predării și psihopedagogie 
 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 
 
Național,  
 
 
25.09.2012 
    ADEVERINȚĂ, participare la curs de formare ,,Activități sociale, Programul A Doua șansă pentru 
învățământ primar și secundar inferior, Programul Școală după Școală și Programul de Alfabetizare 
funcțională 
 - Derularea activităților de formare pentru programele mai sus menționate în localitățile de 
proveniență; 
- evaluarea competențelor  dobândite de participanți în cadrul programelor de formare 
 Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Formare Profesională, Colegiul Național al 
Asistenților Sociali 
 
Național , Formare de formatori. 
 
23.06.2012 -18.12.2012 
Certificat de calificare profesionala – Inspector resurse umane, proiect POSDRU/97/6.3/64240 
Inspecția muncii;  
 
Universitatea Spiru Haret București,  
 
Medii, Formare 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
          Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
      Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 

7-10.04.2011 
Adeverință, membru în grupul de lucru pentru dezvoltarea de metodologii curriculum și instrumente 
pentru programul național A Doua Șansă 

Dezvolatea de metodologii, curriculum și instrumente pentru programul A doua șansă 
 
Elaborarea metodologiei pentru programul A DOUA ȘANSĂ, Metodologii și Proceduri de lucru 
 
Național, grup de lucru 
 
 
 
August 2009  
 
Certificat de obținere a Definitivării în învăţământ / Certificat de acordare cerificatului de definitivării 
în învăţământ   - specializarea învățători 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educaţie / Psihopedagogice şi de specialitate învăţământ primar, Limba şi literatura românăşi 
metodica predării acesteia, Matematică şi metodica predării acesteia. 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea  „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de  Ştiinţe ale Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional - Concurs  

  

Perioada 14 -20 septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă / Operator calculator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Operare în programele: Word, PowerPoint, Excel etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 S.C Info Didactic SRL 

  

Perioada 03 - 10 Iunie 2009  

Calificarea / diploma obţinută Formator / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe dobândite: 
● Pregătirea formării;  

   ● Realizarea activităţilor de formare;  
   ● Evaluarea cursanţilor;  
   ● Revizuirea şi promovarea programului  de formare;  
   ● Marketingul formării;  
   ● Proiectarea programelor de formare;  
   ● Organizarea programelor şi a stagiilor de formare;  
    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 S.C. Euro Didactica SRL, 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional / Perfecţionare 

  

Perioada 03 - 15 Iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Manager  proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe dobândite: 
- Planificarea proiectului 
- Analizariscului proiectului 
- Implementarea proiectului 
- Evaluarea proiectului 
- Managementul resurselor umane 
- Management financiar 
- Realizarea şi coordonarea unui proiect 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

S.C. Euro Didactica SRL  
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional / Perfecionare 

  

Perioada August 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la al XXX-lea Congres Naţional al Învăţătorilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Sesiune de conferinţe şi comunicări 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

AGIRO, cu sprijinul Universităţii Politehnica Bucureşti şi al IŞMB, sub patronajul Camerei 
Deputaţilor şi MECI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional / Formare continuă 

  

Perioada  12-21 MAI 2009 

Calificarea/diploma obţinută     Managementul inspecţiei şcolare / Adeverinţă  

Disciplinele principale 
studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

 Competenţe formate: 
- Statutul personalului didactic cu atribuţii de îndrumare şi control; 
- Inspecţia şcolară; 
- Consilier în cadrul inspecţiei şcolare; 
- Valorificarea concluziiilor inspecţiei şcolare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Botoşani  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Local– Formare continuă 

  

 
Perioada 

 
Octombrie – Noiembrie 2008 

 
Calificarea / diploma obţinută 

Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 ,,Şanse egale la educaţie” 
- Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei; 
- Manifestarea interesului pentru înţelegerea schimbărilor care au loc în cazul celor aflaţi în 

situaţii de CES; 
- Accesarea diverselor surse de informare ( baze de curs, internet) în scopul documentării 

şi realizării de proiecte didactice şi al aplicării acestora; 
- Comunicarea în cadrul grupurilor de lucru pe parcursul programului de formare în 

vederea proiectării, conducerii şi realizării procesului instructiv educativ; 
- Proiectarea evaluării elevilor în cadrul activităţii didactice; 
- Elaborarea instrumentelor de evaluare, conform evaluării proiectate anterior în funcţie de 

obiectivele educaţionale urmărite,şi de particularităţile individuale de grup ale elevului; 
- Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală/ de grup a elevilor, în cadrul 

activităţii didactice; 
- Proiectarea curricumului la decizia şcolii în conformitate cu aşteptările elevilor, părinţilor şi 

membrilor comunităţii; 
- Monitorizarea intereselor pentru valorificarea tendinţelor inovative necesare dezvoltării 

profesionale; 
- Conceperea şi utilizarea materialelor/ mijloacelor de învăţare; 
- Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor/ auxiliarelor didactice în 

activitatea didactică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Botoşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional – Formare continuă 
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Perioada 

 
 
20- 26 octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare ,, Şcoala fără Discriminare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislaţie UE, Legislaţia din România 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional (Formare continuă a personalului didactic ) 

  

                                                 
 
                                                Perioada 

 
 
 Iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă / Licenţiat în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Discipline generale studiate: Filozofie, Logică,  Limbi moderne ( franceză),  Antropologie socială. 
 Discipline de specialitate:  Sociologie generală, Psihologie generală, Psihologie socială, Psihologia 
personalităţii, Psihologia vârstelor............ Practică de specialitate, Practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitata din Bucuresti, Facultatea de Pedagogie si Stiinte ale Educatiei   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional – Studii universitare 

  

Perioada 26- 30 Octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs ,, A DOUA ŞANSĂ” filera limba rromani 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional / Formare continuă – 30 de ore 

  

Perioada Octombrie 2006 – mai 2007 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Gândirea critică şi lectura textului 
- Învăţarea prin cooperare pentru dezvoltarea gândirii critice; 
- Proiectarea lecţiei; 
- Gândirea critică şi srierea; 
- Particularităţi ale evaluării lecţiei care dezvoltă gndirea critică; 
- Montorizarea şi evaluarea. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvolarea Gândirii Critice  - Cluj Napoca,România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
                                                 Perioada                 
              Calificarea/diploma obţinută 
           Disciplinele principale studiate 
 
Numele și tipul instituției de învățământ, 
furnizorul de formare 
Nivelul de clasificare naționala sau  
internațională 
 
 
 

Naţional – Formare continuă 
 
 
  Aprilie – iulie 1997 
  Diplomă de mediator sanitar 
  Elemente de comunicare, Igiena corpului omenesc, Metode si tehnici de lucru ale mediatorului 
sanitar, Legislație în domeniul medierii sanitare, Promovarea sănătății in comunitate etc 
  Romani CRISS, Direcția de Sănătate Publică Botoșani, 
 
  Național, formare 
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Perioada 

  
 
De la 1 5septembrie 2002  până în prezent  

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţe de participare / Certificate 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale  

dobândite 

   ● Participarea cu lucrări la Simpozioane Naţionale de didactică: 

   - Participarea cu lucrare la Simpozionul Naţional cu tema: „Eficienţă, performanţă şi creativitate 
în învăţământul românesc”, ediţia a VI-a, organizat de Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 10, Botoşani, în 
parteneriat cu C.C.D. Botoşani, în data de 9.05.2009 
 
    ● Cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice: 
       

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 MEC / MECT / MECI, prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani şi/sau Casa corpului Didactic 
Botoşani, în colaborare universităţi şi organisme non-guvernamentale, asociaţii, şcoli ş.a. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri / Stagii de formare, organizate pentru formarea continuă a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar 

  
  

Limba maternă Rromani 

                                          Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
 conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B1 
Utilizator 

 independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba germana  

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale • ▪ Comunicare foarte bună cu grupuri de elevi, profesori, părinţi, cadre didactice; 

• ▪ Lucrul în echipe de proiect, echipe de experţi pentru organizarea unor stagii de formare a  

• cadrelor didactice; 

• ▪ Personalitate creativă, dinamică, foarte sociabilă; 

• ▪ Capacitate de adaptare la medii multiculturale; 

• ▪ Utilizarea metodelor şi strategiilor de învăţare moderne, activ-participative, centrate pe elev. 
          Aptitudinile şi competenţele sociale le-am dobândit pe parcursul întregii activităţi didactice 
desfăşurate până în prezent, prin parcurgerea stagiilor de formare continuă la care am participat 
atât ca formabil cât şi ca formator, prin implicarea în proiecte educaţionale cu diferiţi parteneri  
(De exemplu, implicare în promovarea educaţiei pentru sănătate în învăţământul preuniversitar 
românesc -  „Programul Naţional Educaţie pentru Sănătate în şcoala românească”) ş.a. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

● Coordonarea activităţii de îndrumare şi control în calitate de inspector şcolar; 
● Proiectarea şi derularea unor strategii de formare la nivel local în calitate de formator; 
● Organizarea şi conducerea colectivelor de elevi – ca profesor; 
● Organizarea concursurilor şcolare ( faza pe şcoală, faza judeţeană, naţională); 
● Organizarea activităţilor extracurriculare: excursii, concursuri, serbări şcolare etc.; 
● Organizarea activităţilor de pregătire a elevilor pentru concursurile şcolare cu rezultate foarte 
bune; 
● Organizarea activităţilor de Cerc pedagogic a întâlnirilor cu membrii Consiliului consultativ 
sau cu metodiştii (Prezentări Power Point) şi facilitarea activităţilor de formare a cadrelor 
didactice; 
● Desfăşurarea unor activităţi de: 

       - formator local (Activitate didactică la cursurile Programului de Formare Continuă a 
Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, intitulat „Educaţie şi formare. Strategii de 
formare în activitatea cadrelor didactice,  Mediere sanitară,  

- participarea la formarea personalului didactic prin C.C.D. (în calitate de formator pentru cursul 
de formare continuă „Gândire critică.  Învăţare activă”, în perioada 5 feb- 6 mai . 2007); 
● În calitate de inspector de specialitate pentru învăţământul primar am organizat sau am 
participat ca evaluator la numeroase concursuri şcolare pentru clasele I-XII.  

 
      Aceste competenţe le-am dobândit prin formare profesională continuă, experienţa didactică, 
prin activităţi de voluntariat ş.a. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice ● Utilizare PC: Word, Excel, Power Point, AEL, Internet; 
● Utilizare proiector multimedia, scanner, fax, Xerox; 
● O bună cunoaştere a managementului calităţii, prin participare şi chiar susţinerea de cursuri în 
specialitate. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

●  Aptitudini de utilizare PC, a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), utilizare 
INTERNET, dobândite la cursuri de informatică sau prin studiu individual. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzică, desen, abilităţi practice, literatură - nivel excelent, dobândite în liceu şi exersate de-a lungul 
celor 15 ani de activitate didactică. 

Alte competenţe şi aptitudini Coautor în realizarea unor auxiliare didactice: 
 

Traducător în limba rromani 
  

 - 
  

Informaţii suplimentare Referinţe despre activitatea didactică şi ca inspector pot oferi următoarele persoane: 
Prof. dr. univ. Gheorghe Sarău-  profesor de limba  rromani în cadrul Universităţii din Bucureşti  
Tel:0744364689, e-mail: sarau_2006@yahoo.com 
Prof. Marius Căldăraru– Consilier pe probleme de romi Ministerul Educației 
                                          tel. serviciu +40761008000 
Jupter Petru BORCOI, Președinte Asociația Partida Romilor Pro Europa – sucursala județului 
Botoșani, tel: 0756486467, jupiter_borcoi@yahoo.com 
 
 

  

Anexe    Fotocopii 
Documente de studii 
 Copii după actele de stududii  universitare 
    Copii după actele de titularizare 

 Decizii / dispoziţii ale inspectorului şcolar general de numire în  de comisii – activitatea la I.Ş.J. 
    Dovezi ale activităţii de educaţie şi formare 

 Copii după acte ce dovedesc competenţele profesionale, personale, sociale, tehnice şi 
organizatorice 
 Dovezi ale activităţii de formator 

    

  

 
 
 

 

tel:0744364689
mailto:jupiter_borcoi@yahoo.com
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