Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

SUSEANU IOANA SIMINA
Str. Vasile Milea, nr 689, Lerești, 115100, Romania
0728352520,0766075155
siminasimin1111@yahoo.com

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA

Colegiul Tehnic din Câmpulung
Director adjunct

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01.09.2007-prezent

Director adjunct
Colegiul Tehnic din Câmpulung, str. Șoseaua Brașovului nr.1, Câmpulung, Argeș

01.09.2004-01.09.2007

Coordoneaza si monitorizează activitatea instructiv educativă
Educație
Profesor discipline tehnice

01.09.2003-01.09.2004

Colegiul Tehnic din Câmpulung, str. Șoseaua Brașovului nr.1, Câmpulung, Argeș
Activitati de predare, invatare, evaluare
Educație
Profesor discipline tehnice
Liceul de Industrializarea Lemnului Pitești,
Activitati de predare, invatare, evaluare

01.09.2001-01.09.2003

1999- 2001

1997- 1998

1995-1997

1994-1995

Educație
Profesor discipline tehnice
Colegiul Tehnic din Câmpulung, str. Șoseaua Brașovului nr.1, Câmpulung, Argeș
Activitati de predare, invatare, evaluare
Producție
Responsabil calitate
SC Amplast SA, Leresti, str. Lt. Dumitru Lazea
Activitati de implementare a sistemului de calitate
▪ Producție
Inginer proiectare
SC MOV SA Câmpulung
Proiectare produse mobila
▪ Producție
Inginer tehnolog
SC Pipera SA
Productie si Coordonare activitati productie /tehnologica
▪ Producție
Maistru
SC SEEPL Câmpulung
Activităti producție

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Curriculum Vitae
07.06-22.07.2016

Scrieţi numele şi prenumele

Formare curs management și Leadership
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
Abilități de organizare, de gestionare a actului decizional, de analizare a contextului
educațional, de proiectare a strategiei de dezvoltare instituțională, de stabilire a traseului de
dezvoltare personala

21-26.04.2016

Formare ”Instrumente TIC de colaborare educațională
CCD Argeș
Abilități TIC in desfășurarea programelor de formare

07-27.02.2016

Formarea metodiștilor din învățământul preuniversitar
CCD Argeș
Abilități privind desfășurarea activităților de mentorat

04-13.02.2016

Formare” Aplicarea legislației în unitățile de învățământ preuniversitar
CCD Argeș
Legislația din învățământul preuniversitar

25-29.01.2016

Vizita de studiu în străinătate
Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ ,,European Art'Mony" în Valencia,
Spania
ANPCDEFP - MECȘ
Dezvoltare abilități de comunicare și de parteneriat

18.11-17.12.2015

Formare ” Eficiență și eficacitate în managementul educațional
preuniversitar
CCD Argeș
Managementul instituțiilor, Stabilirea indicatorilor de performanță, Aplicare instrumente de
evaluare,

07.11-28.11.2015

Formare
”Competențe transdisciplinare în învățământul preuniversitar ”
CCD Argeș
Analiza standarde de pregătire, stabilirea competențelor transdisciplinare, a cunoștințelor,
abilităților și deprinderilor

08.06-30.06.2015

Program formare continuă – Perspective antreprenoriale în societatea
bazată pe cunoaștere
CCD Argeș
Competențe antreprenoriale, Competențe TIC

08.05-11.0 5.2014

Program de formare în străinătate
Vizită de studiu în cadrul proiectului Grundtving ”European Magazine – Budapesta,
Ungaria
ANPCDEFP - MECȘ
Program de formare în străinătate
Vizită de studiu în cadrul proiectului Grundtving ”European Magazine Roma, Italia
ANPCDEFP - MECȘ
Dezvoltare abilități de comunicare și de parteneriat

26.05-28.06.2014

Facilitator pentru învățare permanentă

08.06-30.06.2015

Institutul de Științe ale Educației
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Strategii de facilitare în dezvoltarea organizațională, Strategii de facilitare.
20.11.2013-27.11.2013

20.03.2013-29.03.2013

Program formare ”Tehnici și procedee de specializare a profesorilor
metodiști ”
CCD Argeș
Abilități privind activitate metodist
▪
Manager al sistemelor de management al calității
Universitatea” Spiru Haret”

2011- 2013

Educarea, instruirea și motivarea pentru calitate a personalului, Evaluarea furnizorilor,
Îmbunătățirea propriei pregătiri profesionale, Instrumente ale calității
▪
Master – Modelarea și Simularea Sistemelor Mecanice Mobile
Universitatea Politehnică București , Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor
Tehnologice
Analiza și simularea sistemelor mecanice mobile biomorfe, Dinamica sistemelor mecanice
mobile, Modelarea și simularea sistemelor biomecanice, Bazele analizein și optimizării
sistemelor cu memorie rigidă, tehnici de acționare a sistemelor mecanice mobile,
Modelarea și simularea sistemelor biomorfe.

01.09-18.09.2011

Program ”Privim către viitor” – e-Chimie
Universitatea Politehnică București
Chimie anorganică, chimie analitică, electrchimie, chimie organică

07.07.-18.09.2011

Formare – TIC Chimie
SC SIVECO ROMÂNIA
Competențe tehnice și tehnologice, competențe de managementul carierei, competențe de
comunicare și relaționare, competențe metodologice, competențe psiho-sociale

21-22.05.2011

Formarea specialistilor INSAM
CCD Argeș
Competențe metodologice, competențe de evaluare a elevilor, competențe tehnice și
tehnologice

25.03.2011- 15.05.2011

Managementul informației în unitățile de învățământ
CCD Argeș
Manangementul Informațiilor

19.02.2011- 27.02.2011

Program Evaluări internaționale comparative PISA, TIMSS, PIRLS,CivED
CCD Argeș
Evaluari internaționale, metodologie, aplicare, interpretare rezultat

2009-2011

Formator ARACIP
ARACIP - Formarea formatorilor în domeniul educației
Formare în domeniul calității

2009-2011

Profesor – gradul I
Universitatea Transilvania din Brasov
Competente predare –evaluare

2006-2008

Master – Management educațional preuniversitar

Scrieţi numele şi prenumele

Curriculum Vitae
Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale educației

30.05.2008-15.06.2008

Teoria generala a managementului, Marketing educațional, Managemetul instituțiilor
preuniversitare, Managemetul calității
Manager proiect
SC INFO EDUCATIA SRL
Competente privind managementul proiectelor

Dec 2005- nov 2006

Formare pentru elaborarea ghidului pentru învățământ deschis la distanță
Centrul Național de formare a personalului din învățământul preuniversitar
Competențe privind elaborarea materialelor suport pentru învățământ la distanță

26.09-03.11.2006

Stagiu Consiliere si orientare
CCD Argeș
Abilitări privind orientrea și conilierea colectivelor de elevi

27.09-24.10.2006

Evaluator de competențe profesionale
Asociația Tehnoeducația Mileniului III
Planificarea și organizarea evaluării, Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării,
Efectuarea formării, Elaborarea instrumentelor de evaluare , Analizarea informațiilor și
luarea deciziei privind competența, verificarea interna a proceselor de evaluare

01.0608.07.2006

2004-2005

Formator
Asociația Tehnoeducația Mileniului III
Pregătirea formării; Efectuarea formării, Evaluarea cursanților, Revizuirea și promovarea
programului de formare
Formare elaborare PLAI, PRAI
Centrul Național de formare a personalului din învățământul preuniversitar

Oct- dec 1998

Analist programator
News Computer PC
Competente TIC

1989-1994

Inginer industrializarea lemnului
Universitatea Transilvania din Brasov, Facultate a de Industrializarea Lemnului
Tehnologia fabricării mobilei, Tehnologia fabricării semifabricatelor din lemn, Tehnologia
fabricării cherestelei, Masini si utilaje din Industria lemnului

Limba(i) maternă(e)

Scrieţi limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Limba rusă

A2

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

A2

A2

A2

A2

Foaie matricolă – Licență Inginer Industrializarea Lemnului

Limba Franceză

A2

A2

A2

A2

A2

Limba Engleză

B1

B1

B1

B1

B1
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Competenţe de comunicare

Competențe bune de comunicare dobândite prin experința proprie ca inginer tehnolog și ca director
adjunct la Colegiul Tehnic

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Sunt director adjunct al Colegiului Tehnic din 2007 și până în prezent
Responsabil de cerc pe domeniile Construcții, fabricarea produselor din lemn – zona Câmpulung – an
școlar 2006-2007
Membru în Consiliul Consultativ – Învățământ Profesional și Tehnic – an școlar 2007-2008
Membru Consiliul Consultativ – Discipline tehnice 2009-2010
Membru Consiliul Consultativ ÎPT – 2011-2012
Responsabil de cerc pe domeniile Industrie textilă și pielărie, construcții, instalații și lucrări publice,
fabricarea produselor din lemn, protecția mediului – zona Câmpulung – an școlar 2013-2016
Membru al Consiliului de administrație din 2007- până în prezent

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Director adjunct al Colegiului Tehnic din 2007 și până în prezent
Membru al Consiliului de administrație din 2007- până în prezent
Responsabil comisie calitate din 2007- pană în prezent
Responsabil ” tranziția de la școala la locul de muncă 2005-2006
Responsabil Comisia Parteneriate din 2006 – prezent
Responsabil Comisia de concepere și redactare a proiectelor 2006-2007
Responsabil comisia pentru pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri școlare
2009-2010, 2013-2014
Responsabil compartiment atribuire contracte și achiziții 2013-2014
Responsabil comisia alegere manuale an școlar 2013-2014
Responsabil Comisie pentru consiliere și sprijin elevi CES
Responsabil Comisie de încadrare și întocmire a orarului
Responsabil Comisia examene diferență
Responsabil Comisia Proiect, Programe Comunitare și de Integrare Europeană
Formator ARACIP – proiect POSDRU/85/1.1/S/55330- „Accesul la educație și formare
professional inițială de calitate”
Formator Colegiul Tehnic din Câmpulung calificare Frezor, rabotor, mortezor

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Utilizator
independent

Comunicare
UTILIZATOR
INDEPENDENT

Creare de
conţinut

Securitate

UTILIZATOR
INDEPENDENT

UTILIZATOR
INDEPENDENT

Certificat seria A nr. 000710

Permis de conducere

Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu:
B

Rezolvarea de
probleme
UTILIZATOR
INDEPENDENT

Curriculum Vitae

Scrieţi numele şi prenumele

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii

-Articol publicat in lucrarea „Bune practici in educatia pentru mediu”,București, Editura
Decesfera 2014
- Articol publicat in lucrarea „Interdisciplinaritatea educatiei pentru mediu” ,București,
Editura Decesfera 2012
- Articol publicat in lucrarea „Experiente educationale”, ”,București, Editura Decesfera 2013
- Articol publicat in lucrarea „ Contexte educationale” ,București, Editura Decesfera 2012
-Articol publicat in lucrarea „Voluntariat pentru energie”, ,București, Editura Decesfera 2012
- articol publicat in brosura”Scoala Altfel”- noi orizonturi 2013, Campulung, Editura Sedna
Print, Aprilie 2013
- Articol publicat in brosura”Scoala Altfel”- noi orizonturi 2012, Campulung, Editura Sedna
Print, Aprilie 2013
- Articol publicat in lucrarea Modelarea si simularea sistemelor mecanice mobile –
Campulung 2012, Create Space P ublisher
- lucrare sesiune de comunicari stiintifice „Designul si competitivitatea sistemelor mecanice
mobile, Universitatea Politehnica din București
- Lucrare cu tema ” Succes în viața reală – firma de exercițiu” ” Simpozion ” Siguranța
alimentară ”, București, Mai 2009
-Lucrare cu tema ” Formarea continuă la Colegiul Tehnic Câmpulung – studiu de caz”
Simpozion ” Profesionalizarea Carierei Didactice din Perspectiva Educației Permanente ”,
București, Mai 2008

Prezentări

Prezentare ” Valențe formative ale metodelor interactive de predare” – Simpozion național
”Formarea continuă a cadrelor didactice pentru o educație de calitate”, Costești 2006
” Prezentare ”Lucrul în parteneriat cu întreprinderile și agenții economici” – Simpozion
National ” Criterii calitative de integrare europeană a învățământului tehnic românesc –
învățarea centrată pe elev ”, Costești, iunie 2006
Prezentare ” Exemple privind monitorizarea și organizarea autoevaluării la Colegiul Tehnic
Campulung – Simpozion Internațional ” calitatea – permanență a actului didactic” ,
Târgoviste, mai 2008
-Participare simpozion international „Educatia nutitională si provocarile lumii
contemporane”, Timisoara octombrie 2009
- Participare simpozion international „Together for the future of the Earth”, București
– Expert Implementare , monitorizare și raportare în cadrul proiectului
POSDRU/175/2.1/S/151567 –” Învață să fii antreprenor prin firma de exercițiu”
- Asistent manager - August 2009- august 2014– Proiect FEDR ” Centrul de formare
Colegiul Tehnic din Câmpulung” ID 11519

Proiecte

-Manager proiect PHARE 2006/018-147.04.02.01.01.306 – ”Construiește-ți viitorul prin
educație
-Lector în cadrul proiectului PHARE 2005/017-553.04.02.01.309 ” Perfecțiune prin
educație”
-Lector în cadrul proiectului PHARE 2002/000-586 .05.02.02 ” Școala Vocațională de
meserii”
-Membru echipa de gestiune a proiectului Grundtving GRU-13-P-LP-331-AG-IT”European
magazine ”
- membru Comisia de gestionare a proiectului Erasmus+ ”European Art`Mony- 2015-1FR01-KA219-015091_2
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ANEXE
Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului:
▪ copii diplomelor de licența , master
▪ copii ale participării la studii în străinătate
▪ copii stagii de formare în țară
▪ documente care atestă experiența in activizate ca: director adjunct, membru CA,
responsabil CEAC, formator, responsabil comisii
▪ documente care atestă experiența in activitate ca: responsabil cerc, membru consiliu
consultativ
▪ dovezi lucrări de management
▪ Dovezi participare la proiecte
▪ Dovada cunoaștere limba străina - foaie matricola licența
▪ Dovada cunoastinte operare PC

