Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Mureșan Maria-Cristina

MUREȘAN MARIA-CRISTINA
Vilelor, 3, Toplita, 535700, Romania
+40744385966
crys_harpa@yahoo.com

Sexul feminin| Data naşterii 05/08/1982 | Naţionalitatea română
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Director adjunct la Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
01.09.2014 – prezent

01.09.2008 – prezent

01.09.2013 – 31.08.2014

Director adjunct
Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu” Topliţa str. Dealului nr. 9 cod 535700,
www.taslauanu.webs.com
proiectarea, organizarea și monitorizarea activității educative școlare și
extrașcolare
avizarea activității coordonatorului pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare
 coordonarea comisiei pentru control managerial intern
coordonarea comisiei pentru perfecționare și formare continuă
coordonarea comisiei pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe
școală
coordonarea comisiei pentru alocații
coordonarea comisiei pentru concursuri și olimpiade școlare
coordonarea comisiei de inventariere și recepție a bunurilor
Tipul sau sectorul de activitate: învăţământ preuniversitar
Profesor titular, specialitatea limba franceză, diriginte(2005-prezent)
Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu” Topliţa str. Dealului nr. 9, 535700, Harghita
 proiectarea și organizarea activității didactice
 activitate didactică de predare, învățare, evaluare
 pregătirea elevilor pentru olimpiade, concursuri, examene naționale
Tipul sau sectorul de activitate: învăţământ preuniversitar
Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu” Topliţa str. Dealului nr. 9, 535700, Harghita
proiectarea și organizarea activităţii educative școlare și extraşcolare a elevilor,
participarea și coordonarea programelor și proiectelor educaționale;
coordonarea activității Consiliului Școlar al Elevilor
Tipul sau sectorul de activitate: educație, consiliere
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Metodist Lb. și lit. engleză-Lb. și lit. franceză/Membru al Consiliului Consultativ Lb.
01.09.2012 – 31.08.2014 franceză
Inspectoratul Școlar Județean Harghita
coordonarea activităţii profesorilor de limbi moderne, atribuţii în organizarea
cercurilor pedagogice și a consfătuirilor în zona Toplița
organizarea olimpiadei zonale de limba franceză și participarea/organizarea fazei
județene a olimpiadei, participarea la faza națională: asigurare logistică, pregătire
elevi, propuneri de subiecte, însoțire elevi
inspecţii curente și speciale pentru obținerea gradelor didactice la profesorii din
zona Toplița
Tipul sau sectorul de activitate: coordonare, evaluare
Membru în echipa de proiect COMENIUS „Ecological Monitoring Environment of
2006-2009 Local Area” parteneriat multilateral Finlanda-România-Franța
întocmirea documentației, pregătirea elevilor, activități practice de ecologizare,
participare mobilitate individuală Franța, organizarea vizitelor de studiu în
România
Tipul sau sectorul de activitate: educație, parteneriat european
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
22.12.2015 – 15.01.2016

11.11 - 15.12.2015

22.07.2015 - 07.08.2015

22.07.2015-07.08.2015

2015

i
Director unitate de învățământ, cod COR 134502, perfecţionare
Edu Zece Plus, Onești, Bacău, România
Psihologie organizațională, Management operațional și strategic, Monitorizarea și
evaluarea activității, Relaționarea cu factorii relevanți
Manager proiect, cod COR 242101, program de perfecţionare
Centrul National Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy, Baia Mare
Managementul riscului, Managementul echipei de proiect, Managementul
comunicării, Managementul calității proiectului
Evaluator de furnizori și programe de formare, Cod COR 242408, specializare
EDU ZECE PLUS Onești, Bacău, România
Aplicare norme SSM, PM, Evaluare programe, furnizori: documentație
autorizație, evaluare îndeplinire criterii de autorizare, verificare documentație,
condiții desfășurare program formare, aplicare cerințe de calitate, verificare
transpunere SOSPP în programă
Evaluator în sistemul formării profesionale continue, cod COR 242411, specializare
EDU ZECE PLUS Onești, Bacău, România
Aplicare norme SSM, PM, Elaborarea instrumentelor de evaluare: consilierea
candidatului, organizarea și efectuarea evaluării, decizie privind competențele
evaluatului, verificarea instrumentelor de evaluare; Evaluare programe, furnizori
de formare: întocmire documentație, evaluare îndeplinire criterii autorizare,
verificare documentație, condiții desfășurare program formare, aplicare cerințe de
calitate, verificare transpunere SOSPP
Formator, cod COR 242041
CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR Tîrgu-Mureș

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 6

Curriculum Vitae

2015

2015

2014

2013

2013

2013

2011

Mai-Septembrie 2011

2010

Mureșan Maria-Cristina

Pregătire formare, realizare activități de formare, evaluare participanți, proiectare
programe de formare, organizare programe și stagii de formare, evaluare, revizuire
și asigurare calitate programe/stagii de formare
Pro management educațional, curs de formare continuă
EGOMUNDI Călărași
Însușire noțiuni de management educațional, întocmire PDI, planuri operaționale,
planuri manageriale anuale, proceduri operaționale, realizare de proiecte de
parteneriate educaționale
Scrierea proiectelor europene, program de formare continuă
ISJHR&CASA CORPULUI DIDACTIC „APACZAI JANOS” Miercurea-Ciuc
Teorie și practică-pașii de urmat în scrierea de proiecte
Gradul didactic I, limba franceză, elaborare-susținere lucrare metodico-științifică
titlul „Exploitation des moyens ludiques en classe de FLE: jeu, musique et theatre”
media 10
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea „A.I.Cuza”
Iași
Program de perfecționare
Specialist al viitorului în educație și formare, curs de formare continuă
UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” Tîrgu-Mureș
Reactualizarea cunoștințelor privind metodele interactive de predare și evaluare,
managementul clasei, managementul schimbării, self management, utilizarea
platformei informatice și a elementelor de bază legate de informatică, inginerie,
economie
Développer les compétences orales à l’aide de differents supports, curs de formare
continuă
CREFECO-Organizația internațională a francofoniei, Tîrgu-Mureș
Identificarea competențelor de dezvoltat în cadrul activităților orale, elaborarea
activităților de receptare și producere orală, inserarea de activități orale în
demersul instructiv-educativ
Elevul și tehnologia multi-touch, program de formare continuă
CASA CORPULUI DIDACTIC „APACZAI JANOS” Miercurea-Ciuc
Integrarea mijloacelor și metodelor moderne în actul instructiv-educativ
Gradul didactic II, limba franceză, media 9,57
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea „A.I.Cuza”
Iași
Program de perfecționare
Specialist în evaluare INSAM curs de formare
SC SOFTWIN SRL, București, România
Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din
perspectiva structurii platformei naţionale de evaluare INSAM, Managementul
testelor in cadrul platformei INSAM și administrarea către elevi. Conectarea
testelor, analiza rezultatelor elevilor, statistici și rapoarte în platforma INSAM
Formarea echipei și dezvoltarea colectivelor din unități școlare, program de
formare continuă
CASA CORPULUI DIDACTIC „APACZAI JANOS” Miercurea-Ciuc
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Munca în echipă-dezvoltarea unei competențe cheie
2009 Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare DeCeE Bacalaureat
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA, BRAȘOV
Aplicarea optimizată a prevederilor și cerințelor documentelor normative pe baza
analizei Curriculumului Național și a metodologiilor specifice; Proiectarea unui
instrument de evaluare scrisă, practică și orală; Raportarea adecvată a rezultatelor
evaluării; Conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea
responsabilităților privind necesitatea transparenței și a documentării acestor
decizii
2007 Grad didactic Definitiv, limba franceză, media 8,52
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea „A.I.Cuza”
Iași
Program de perfecționare
2006 Participare la programul de diseminare a conţinuturilor curriculumului CONSILIERE
SI ORIENTARE
CASA CORPULUI DIDACTIC „APACZAI JANOS” Miercurea-Ciuc
Diseminare a conținuturilor curriculumului
2005 - 2007 Master Studii de gen și performanțe manageriale, studii postuniversitare
Universitatea „Petru Maior” Tg-Mureș; Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
Femeile în management, Violența domestică, Sociologia genului feminin,
Psihologia feminină, Birotică
2001 - 2005 Licențiat în Limba și literatura engleză-Limba și literatura franceză, media 7,89
Facultatea de Litere, Universitatea „A.I.Cuza” Iași
Învățământ universitar, de lungă durată, cursuri de zi
1997 - 2001 Diplomă de bacalaureat profil Matematică-Fizică
Grup școlar „O.C.Tăslăuanu” Toplița
Învățământ preuniversitar
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Franceză

C2

C2

C2

Engleză

C2

C2

SCRIERE

Discurs oral

C2

C2

C2

C2

Conform diplomei de licenta

C2
Conform diplomei de licenta

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de
comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la
locul de muncă

Alte competenţe
Permis de conducere

Mureșan Maria-Cristina

Aptitudini comunicaţionale, interrelaţionare, sociabilitate, adaptare şi
randament în diverse medii-competențe dobândite atât prin experiența
de director adjunct, profesor, diriginte, formator, metodist, cât și prin
participarea la numeroase cursuri de formare continuă
Spirit organizatoric, leadership (director adjunct, diriginte, îndrumător şi
organizator la/de diverse activităţi legate de limbi străine şi coordonator de
diverse proiecte și programe educative școlare și extrașcolare);
Proiectarea, organizarea şi coordonarea activităţii profesorilor de limba
franceză şi limba engleză, în calitate de metodist al ISJHR;
Președinte al comisiilor de examene-Evaluare națională și Bacalaureat
Coordonator program Strategia națională de acțiune comunitară
O bună cunoaştere a proceselor de proiectare și planificare didactică și
managerială
Utilizare aparatură didactică de laborator (multimedia) și mijloace didactice
moderne: tablă interactivă, videoproiector, tehnologie multitouch
 foarte bune competenţe de utilizare a instrumentelor Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint)
 excelente competenţe de utilizare a mijloacelor de învăţământ (audio,
video), aparaturii tehnice performante
 Participare la diverse cursuri de formare, precum:
 2014: Participare Conferinţă în cadrul proiectului Formarea continuă a
cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în
predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a
competenţelor lingvistice, POSDRU/87/1.3/S62771;
 2013: Participare la instruirea privind utilizarea platformelor SIIO şi SIGE în
cadrul proiectului Calitate şi performanţă în educaţie prin dezvoltarea şi
implementarea unei soluţii e-Learning la nivelul ISJHR;
 2008: Participare la cursul de formare continuă INIŢIERE ÎN VEDEREA
UTILIZĂRII CALCULATORULUI, Siveco România (20 ore);
Cunoașterea limbii germane și spaniole ca utilizator elementar
Categoria B
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Mureșan Maria Cristina

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE
Prezentări

Simpozioane
Publicații
Conferințe
Proiecte

Distincții și premii

Referinţe

 Prezentări PPT pentru orele de curs de la clasă, limba franceză pt. clasele V-XII
 Prezentări în cadrul Simpozionului județean „Zilele Școlii harghitene”
 Prezentări în cadrul consiliilor profesorale și consiliilor de administrație
 2016-Seminarul Internațional „Europa în învățământul harghitean-importanța
relațiilor internaționale”
 2019-2020- Autor monografie „LTOCT-Generații de ieri și de azi”
 2010-Simpozion Internațional „Limba franceză-provocarea timpurilor moderne”
 2015,2016 „Limba, cultură și civilizație chineză”, coordonator proiect
 2015-2016 „Patrula de reciclare-RoRec”, coordonator proiect
 2016 „Filme pentru liceeni”, participare
 2015 „DATA=Dezvoltare activă prin tranziție activă”, participare
 2015 „Educație și performanță”, participare
 2014-2015 „Florile Dalbe” Festival de colinde, tradiții și obiceiuri populare,
coordonator proiect
 2011-prezent „Calitate și performanță în educație prin dezvoltarea și
implementarea unei soluții e-learning la nivelul ISJ Haghita”, participare
 2010 „Proiectul mozaic-Nouă ne pasă”, participare
 2006-2009 Comenius ECOCOM; membru echipa de proiect
 2015-2020 Gradația de merit
 Diplome de merit și diplome de excelență din partea Primăriei și Consiliului
local Toplița și a Inspectoratului Școlar Județean Harghita pentru rezultatele
deosebite obținute cu elevii la olimpiadele și concursurile școlare, faze
județene și naționale
 Dna Camelia-Mirela Petruţ, director la Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa
0745341555
 Dl Şerban Dionisie Pompei, profesor de Limba şi literatura română la Liceul
Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa 0752037711

ANEXE
Certificat de absolvire Director unitate de învăţământ
Certificat de absolvire Manager proiect
Certificat de absolvire Evaluator sisteme de formare
Certificat de absolvire Evaluatori furnizori și programe de formare
Certificat de absolvire Formator
Certificat de absolvire Specialiștii viitorului pentru educație și formare
Adeverință Pro management educațional
Atestat Programul național de dezvoltare a comp. de evaluare DeCeE
Adeverință Consiliere și orientare
Adeverință Formarea echipei și dezv. colectivelor din unități școlare
Atestat Formarea de specialiști în evaluare INSAM
Adeverință Elevul și tehnologia multi-touch
Adeverință Scrierea proiectelor europene-teorie și practică
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