Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

VÎNTURIȘ IRINA
Craiova
0733938703
irinavinturis@yahoo.com

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL

Liceul Teoretic„Henri Coandă” Craiova
Director adjunct
Studii superioare

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
De la 28.03.2013 - până în
prezent

Director adjunct
Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova
Strada Henri Coanda, nr.48, Craiova, www.henricoandacraiova.ro
Responsabilități:
- Avizarea și monitorizarea Comisiilor metodice și de lucru
- Coordonarea activităților de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele
opționale
- Coordonarea activității de perfectionare a cadrelor didactice
- Intocmirea materialelor de analiză și informare a Consiliului Profesoral si de
Administrație privind starea invațământului la ciclul liceal
- Organizarea examenelor și olimpiadelor, la nivelul unității
- Membru în Consiliul de Administrație L.T. „Henri Coanda”(2007-prezent)
Sector de activitate: Învățământ preuniversitar

De la 01.09.1999 - până în
prezent

De la 01.09.1998 -până la
01.09.1999

Profesor titular– Geografie
Liceul Teoretic „Henri Coanda” Craiova
Strada Henri Coanda, nr.48, Craiova, www.henricoandacraiova.ro
Responsabilități.
- Membru in Consiliul de Administratie al L.T. „Henri Coanda”(2007-prezent)
- Metodist I.S.J.Dolj
- Membru în Consiliul Consultativ al Inspectorului de Specialitate la Disciplina
Geografie
- Mentor Practică Pedagogică a studenţilor de la Facultatea de Geografie
Craiova
- Formator cursuri de pregătire
- Resonsabil de Cerc Pedagogic Directori și la disciplina Geografie
- Responsabil Comisie Metodică Istorie – Geografie(2009-2013)
- Responsabil Catedra de Geografie(2007-2009)
Sector de activitate: Învățământ preuniversitar
Profesor suplinitor –Geografie
Scoala nr. 38 Craiova
Str. Brestei nr.597
Responsabilități:
Activitate didactică şi metodică
Învăţământ preuniversitar
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2017

„Tehnici manageriale în educație”
Asociația Eco World 2010
Competențe manageriale
Perfecționare prin cursuri

2017

„Managementul resurselor umane-componentă cheie în învățământul preuniversitar” Casa
Corpuli Didactic Dolj
Competențe manageriale
Perfecționare prin cursuri

2017

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2014

„Perfecționarea competențelor metodistului” Casa Corpuli Didactic Dolj
Competențe de coordonare și control în calitate de metodist
Perfecționare prin cursuri
”Competențe sociale și civice”, FAXMEDIA CONSULTING
Comunicarea interactivă și interpersonală
Aplicarea strategiilor specifice comportamentului asertiv
Colaborarea și lucrul în echipă luarea deciziilor
Negociere și gestionarea conflictelor
Gestionarea priorităților, timpului și a situațiilor de stres
Egalitate de șanse și nediscriminare, respectarea diversității și a valorilor celorlalți
Comportament social activ și responsabil, drepturile pe piața muncii
Formare continuă, certificare ANC
”Managementul performanței în administrație”, FAXMEDIA CONSULTING
Competențe manageriale
Formare continuă
”Management strategic”, FAXMEDIA CONSULTING
Competențe manageriale
Formare continuă
”Evaluarea și asigurarea internă a calității în unitățile de învățământ preuniversitar”,
Asociația de Prietenie Român—Franceză„ROMFRA” Alexandria
Asigurarea calității educației în școli
Evaluarea externă periodică
Standarde specifice de calitate
Formare continuă
”Education for sustainable development in the light of climate change”, Lagos, Portugalia,
Quarter Mediation
Comunicare în limba engleză
Educație pentru dezvoltarea durabilă
Europeană
”Curriculum integrat pentru societatea cunoașterii”, Casa Corpului Didactic Mehedinți
Curriculum școlar
Perfecţionare prin cursuri
”Comunicare verbală și nonverbală”, Asociația Culturală Branart, Asociația Culturală
ARTEC
Tehnici de comunicare
Perfecţionare prin cursuri
”OSCINT pentru managementul educațional preuniversitar, Casa Corpului Didactic Dolj
Management educațional
Perfecţionare prin cursuri
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2014

2014

2014

2013-în prezent

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2011

2011

2009
2008

”Norme de conduită morala, etică și de integritate în învățământul preuniversitar”, CCD Dj
Valori, principii, norme de conduită
Perfecţionare prin cursuri
”Comunicare și relații publice”, Centrul de Formare APSAP
Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de
relaţii publice
Național
”Perfecționarea metodiștilor din învățământul preuniversitar”, Casa Corpului Didactic Dolj
Competențe de coordonare și control în calitate de metodist
Perfecţionare prin cursuri
Membru al corpului național de experți în management educațional, ISJ Dj
Management educaţional
Registrul național al experților în management educațional
”Management educațional european”, Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă”Oradea
Management educațional
Națională
Metodist, Asociația Dominou
Competențe de coordonare și control în calitate de metodist
Perfecționare prin cursuri
Formator (cod COR 242401), Asociația Dominou
Realizarea activităților de formare
Organizarea programelor de formare
Perfecţionare prin cursuri
”Uniunea Europeană, administrație, instituții, state membre, regiuni”, ANFP Centrul
Regional Timișoara
Administrație publică
Perfecţionare prin cursuri
Gradul Didactic I – specializarea Geografie, Universitatea din București
Competență didactică
Perfecționare
”Instruire diferențiată”, Universitatea „Valahia” Târgovişte
Fundamente ale instruirii diferențiate
Național
”Abilitare curriculară”, Universitatea „Valahia” Târgovişte
Educația în societatea cunoașterii
Național
”One week course for European teachers of Geography at Secondary level”, Southampton,
UK, International Study Programmes.
CLIL, competente de utilizare a limbii engleze
Internațional
Gradul Didactic II, Universitatea din București
Competență didactică
”Managementul proiectelor Comenius”, Casa Corpului Didactic Dolj
Management de proiect
Perfecţionare prin cursuri
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2007

2007-2005

2000
1998-1994

„Euroteacher I”, Casa Corpului Didactic Dolj
Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice
Perfecţionare prin cursuri
Master Turismul și dezvoltarea durabilă
Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu
Turismul și dezvoltarea durabilă
Definitivat, Universitatea din București
Competență didactică
Facultatea de Geografie, Universitatea din București
Învățământ superior de lungă durată
Geografie

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

B2

Certificate Interlingua Centre for Modern Languages, University of Craiova, Faculty of Letters
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Bune competențe de comunicare cu personalul scolii, cu elevii și părinții, spirit de
iniţiativă, capacitate de negociere a conflictelor, dobândite prin experiența de
dascăl și de director adjunct.
Competențe de comunicare dobândite prin participarea la numeroase proiecte și
programe naționale sau europene, la acțiuni de voluntariat, prin participarea cu
lucrări la sesiuni și comunicări științifice, prin experiența de profesor metodist în
cadrul ISJ Dolj la disciplina Geografie (2013 – prezent), mentor de practică
pedagogică studenţilor din cadrul Facultăţii de Ştiinte, Catedra de Geografie a
Universităţii din Craiova (2014 – prezent) și profesor formator.
Capacitatea de a comunica eficient într-o limbă străină și comunicarea
interinstituțională cu partenerii, dobândite prin participarea la bursele de studiu
Comenius și Erasmus+, în străinătate.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Abilităti de leadership, capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale,
spirit organizatoric, aptitudini de coordonare, lucru in echipa, experienţă a
managementului de proiect în cadrul activitatilor si proiectelor educative si in
specialitate.
Punctualitate, responsabilitate, capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si
de a respecta termene limita.
Capacitate de evaluare a abilitatilor profesionale ale personalului școlii.
Aceste competențe manageriale au fost dobândite și îmbunătățite în perioada de
experiență managerială atât ca director adjunct, membru în Consiliul de
Administrație, membru în Comisia de lucru de la nivelul Departamentului
Management al ISJ Dolj, cât și prin participarea la numeroase cursuri de
perfecționare.
Competențe organizaționale dobândite în calitate de președinte, vicepreședinte
sau membru în cadrul comisiilor naționale, județene sau la nivel de școală.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Capacitatea de adaptare, autodezvoltare profesională, prin studiu personal și participare
la conferințe și simpozioane
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Competențe informatice
Alte competenţe

Aplicații de birou (MS Office – Word, PowerPoint, Excel), comunicare (email), dobândite
în urma cursurilor de perfecționare

- Spirit creativ manifestat în cadrul participării active la Proiectul Comenius –
parteneriate multilaterale-„Creative” COM-09-PM-168-DJ-ES,desfășurat în
Spania, Turcia și România în perioada septembrie 2009-septembrie 2011.
- Bună capacitate de consiliere și mediere dobândită la cursuri de dezvoltare personală;

Permis de conducere

B
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Scrieţi numele şi prenumele

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Prezentări

Proiecte

Conferinţe

Distincţii

Afilieri
Referinţe

 Publicații de specialitate și management
- am publicat lucrarea de management:„Managementul educațional în context
descentralizat” ed. ALMA, Craiova, 2016, ISBN: ISBN 978-606-567-300-7
- am publicat lucrarea de specialitate „Valorificarea durabila a resurselor turistice de pe
Valea Sebesului”, ed. Sitech, Craiova, 2014, ISBN:978-606-545-213-7
- am publicat lucrarea de specialitate „Resursele turistice ale Municipiului Craiova”, ISBN
978-606-11- 3591-2, 2013, ed. Sitech, Craiova.
- am publicat articole în reviste de specialitate:
 Revista Coordonate, nr 6,din anul 2015, articolul „Schimbările climatice și
drepturile omului”, ed. Arves, ISBN 2067-5038;
 Revista strategii didactice moderne, nr.3, din anul 2016, articolul„Multilingvism și
limbi minoritare în România” ed. Sitech, ISSN 2360-3755
 Revista „Valorificarea cercetarii didactice in educatie”, articolul„ Rolul aplicațiilor
practice în predarea geografiei” nr.1/2013, ed. Sitech, ISSN 2343-9432;
 Revista Coordonate, nr 4,din anul 2013, articolul„Strategii de optimizare a
valorificarii ofertei turistice in municipiul Craiova”, ed. Arves, ISBN 2067-5038;
 Revista metodico-științifică în domeniul educațional Didactica XXII, revista cadrelor
didactice din învățământul pre-universitar din România, Anul II, nr.18, 2011, ISSN
2067-8037,articolul „Abordări interdisciplinare în cadrul orelor de Geografie””
Prezentare lucrare la Cercul profesorilor de geografie, 2015
Prezentare lucrare la Cercul profesorilor de geografie, 2013
 Proiecte europene:
- Proiect ROGER!Beverages Erasmus+, 2015
- Proiect „Eu pot mai mult” Erasmus+, 2015
- Proiect „PET-Proiecte Erasmus pentru tineri”, 2015
- Proiectul Comenius „Creative”, 2009-2011
 Proiecte naționale:
- Proiectul „Ambasadorii nonviolenței”, 2012
- Proiectul „Galele Ambasadorilor nonviolenței”, 2012
- Proiectul „Cinema Edu”, 2014
- Am participat la Conferința Internațională pentru promovarea și diseminarea
rezultatelor Proiectului de Parteneriat Comenius Regio„Education and career
guidance-let s help the students choose a right career!, IUNIE 2015
- Am participat la Conferința Internațională„ Sănătate și integrare socială prin
educație fizică și sport în contextul scolii europene”, iunie 2014;
- Am participat la Simpozionul National „Geografia orizontului local”, iunie 2014;
- Am participat la Simpozionul National„SOS Natura”, iunie, 2014;
- Am participat la Simpozionul Internațional „Educație prin mișcare”, martie
2014;
- Am participat la Simpozionul National„PROEDU Olt”, noiembrie 2013;
- Am participat la Simpozionul Interjudetean„Calitatea în învățământ și educație:
Perspectiva managementului în paradigma eficienței”, noiembrie 2014
- Am participat la Simpozionul Judetean„Gestionarea resurselor de apa în
contextul dezvoltării durabile”, noiembrie2015
Gradația de merit acordată în perioada 2014-2019, conform adresei IȘJ Dolj
nr,1062/01.09.2014
Membru în Comitetul de conducere al Societății de Geografie, Filiala Dolj
Inspector Școlar de specialitate, Geografie , prof. Maria Ciobanu, Inspectoratul
Scolar Județean Dolj (0723 605 975)
Prof. Universitar dr. Cristian Braghină - Universitatea din București, Facultatea
de Geografie (0723 735 152)
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Scrieţi numele şi prenumele

ANEXE

Copii xerox ale diplomelor, certificatelor anexate CV –ului.
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