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Curriculum vitae  
Europass 

 
  

Informaţii personale  
Nume / Prenume IVAŞCU ŞT.CLAUDIA 

Adresă Str.Bibescu, nr. 86, bl. A 14 a, sc. 1, et. 2, ap. 9, Craiova, Dolj 
Telefon 0740.311.629 

Fax - 
E-mail ivascuclaudia@yahoo.com 

Naţionalitate Română 
Data naşterii 11 Decembrie 1978 

Sex Femeiesc 
  

Locul de muncă 
Domeniul ocupaţional 

Liceul Teoretic Henri CoandădinCraiova, judeţul Dolj 
Director adjunct  

  

Experienţa profesională  
 

 
Perioada 01 septembrie 2021-în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct  
Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul de curriculum şi managementul resurselor umane 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Craiova, Strada Henri Coandă, 48 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de coordonare și elaborare documente 

  
Perioada 2020-în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul Consultativ al ISJ Dolj – Departamentul Educativ 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de coordonare a activităților extrașcolare  

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Dolj, str. Strada Ion Maiorescu 6, Craiova 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de coordonare și elaborare documente 

  

Perioada 2019-în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de îndrumare şi coordonare a activităţilor vizând educaţia nonformală 
Numele şi adresa angajatorului CEDRU-Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de educaţie nonformală derulate în cadrul Asociaţiei 
  

Perioada 2018-2019, 2021-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Coordonator de Cerc pedagogic, disciplina Religie, secţiunea liceu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de îndrumare şi coordonare a cadrelor didactice din judeţul Dolj , disciplina Religie 
Numele şi adresa angajatorului ISJ Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi derulate în cadrul Cercurilor pedagogice ale profesorilor de Religie din judeţul Dolj, 
secţiunea liceu 
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Perioada 28.08-30.12.2018 
Funcţia sau postul ocupat Expert învățământ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de elaborare și diseminare a Metodologiei privind îmbunătățirea calității educației în 
învățământul de masă pentru copii cu risc de abandon școlar în cadrul proiectului 
POCU/74/6/18/105326 “Hai la școală! Proiect pentru prevenirea abandonului școlar al copiilor din 
grupuri defavorizate”, Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital 
Uman 2014 – 2020 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Vasiliada 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de elaborare și diseminare a Metodologiei privind îmbunătățirea calității educației în 

învățământul de masă pentru copii cu risc de abandon școlar 
  

Perioada 09.12-17.12.2017 
Funcţia sau postul ocupat Group leader în cadrul Proiectului Erasmus+, Youth Mobility “Cyberstyler” – Digital Creativity to 

Create & Connect 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de management pentru buna implementare a proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Culturală Branart 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de implementare proiect Erasmus+ 

  

Perioada Februarie 2017 - în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional, seria a XI-a 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea activităților specifice managementului educațional 
Numele şi adresa angajatorului ISJ Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educațional 
  

Perioada 2015 - în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia Județeană pentru elaborarea, realizarea, monitorizarea activitățlor și acțiunilor 

propuse în planul de acțiune al Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de elaborare, realizare, monitorizare a activitățlor SNAC 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Dolj, str. Strada Ion Maiorescu 6, Craiova 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități comunitare 

  

Perioada 2015 - în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Henri Coandă 

Activităţişiresponsabilităţi principale Dezbaterea, votarea și monitorizarea punerii în aplicare a hotărârilor privind activitatea liceului 
Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Henri Coandă – Craiova, str. Henri Coandă, nr. 48 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate administrativă 
  

Perioada 2015-2016 
Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) 

Activităţişiresponsabilităţi principale Activități de evaluare a calității în educație a unității de învățământ 
Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Henri Coandă – Craiova, str. Henri Coandă, nr. 48 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de evaluare și control 
  

Perioada 2013-2018, 2020-2021 
Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul Consultativ al ISJ Dolj – disciplina Religie 

Activităţişiresponsabilităţi principale Activități de coordonare a activităților extrașcolare și comunitare 
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Dolj, str. Strada Ion Maiorescu 6, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de coordonare și elaborare documente 
  

Perioada Septembrie  2012 
Funcţia sau postul ocupat Formator la Cursul Internațional “Social inclusion can unite us” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de formare în pregătirea profesorilor pentru lucrul cu categorii dezavantajate 
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Numele şi adresa angajatorului Asociația Culturală Branart, str. Maramureș, nr. 3, Craiova 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formator 

  

Perioada Iunie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Formator la Cursul “Educația incluzivă în școli” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de formare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar privind integrarea 
copiilor din medii dezavantajate în școli 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Culturală Branart, str. Maramureș, nr. 3, Craiova 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formator 

  

Perioada 2008- 
2021 

Funcţia sau postul ocupat Consilier educativ 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților educative școlare și extrașcolare 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Henri Coandă – Craiova, str. Henri Coandă, nr. 48 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cordonare 

  

Perioada 1 Septembrie 2005  - în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare, învățare și evaluare la disciplina Religie 
Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Henri Coandă – Craiova, str. Henri Coandă, nr. 48 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități instructiv-educative 
  

Perioada 2003-2005 
Funcţia sau postul ocupat Project Officer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reintegrarea socială şi pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi din centrele de plasament 
Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Româno-Britanică „The Seashores Trust” – Pentru Copiii Orfani şi Abandonaţi, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă socială 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 25.07-31.07.2021 
Calificarea / diploma obţinută Europass, Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de perfecţionare „Creativity for the future: Promoting critical thinking and problem-solving in the 
classroom”, Bologna 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Erasmus Learning Academy, Italia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 26.05-16.07.2021 
Calificarea / diploma obţinută În curs de eliberare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare „CRED-Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CCD Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2018-2020 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de limba şi literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 
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furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 

  

Perioada 22.02-03.03.2019 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare „Copilul cu deficiențe multiple-surdocecitatea” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CCD Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 26.11-30.11.2018 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare Erasmus+ „Special Needs Children” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ITC International, Praga, Cehia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 04.05-06.05.2018 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare „Social Education” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

European Center Belgrad, Serbia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 17.02-18.02.2018 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare continuă „Education for inclusion, cultural diversity and tolerance in schools” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 16.10-22.10.2017 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare „Metode de lucru cu elevii defavorizați” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Culturală Branart 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 09.10-15.10.2017 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare „Metode de prevenire a abandonului școlar” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Culturală Branart 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 25.02.2017-11.03.2017 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 Curs de formare continuă „Managementul proiectelor Erasmus+” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CCD Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 27.03.2017 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare și de recunoaștere a rezultatelor obținute în pregătirea elevilor proveniți din 

medii dezavantajate, a elevilor cu cerințe educaționale speciale și cu dificultăți de învățare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Atelierul de creație „Minoritățile din România” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj 
Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 10.03-12.03.2017 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare profesională “Methods and strategies to prevent school dropout” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Sega Association Plovdiv, Bulgaria 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 03.03-05.03.2017 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare „Creativity in Youth Work” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Sega Association Plovdiv, Bulgaria 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 02.11-06.11.2016 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare „Metode de lucru cu minorităţile şi imigranţii” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Culturală Branart 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 10.06-12.06.2016 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare pentru profesori și traineri pentru adulți “Încurajarea gândirii creative” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea resurselor Umane 

Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6 
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internaţională 
 
 

  

Perioada 10.05-16.05.2016 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare continuă „Comunicare persuasivă şi conduită instituţională prin predarea Religiei în 
şcoală” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CCD Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 16.11-20.11.2015 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare profesională “Metode de lucru non-formale la clasă” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Culturală Branart 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 02.11-06.11.2015 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare profesională “Comunicare în spațiul WEB” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Culturală Branart 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada Martie 2015 - Prezent 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 08-15.05. 2013 
Calificarea / diploma obţinută Certificat  Youthpass 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training course “TC on anti-discrimination and youth policies for youth NGOs” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

EU Youth in actionprogramme, Turkey 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 15.12.2012-15.01.2013 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de specializare pentru ocupaţia de Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul Zonal de Educaţia Adulţilor 

Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6 
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internaţională 

  

Perioada Octombrie 2011 – Mai 2012 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul „Operare PC”, în cadrul Proiectului POSDRU/93/3.3/S/49992 „PACT-E Parteneriate de 
Calitate pentru Educaţie” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 23.11-09.12.2012 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de perfecţionare pentru ocupaţia Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 13.10-21.12.2012 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de formare continuă „Management educaţional european” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2009-2012 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română; Limba şi literatura engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Facultatea de Limba şi literatura română, Specializarea 
Română-Engleză 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 17-25 Februarie 2007 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire, calificativul „Foarte Bine” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul „Educaţie pentru sănătate mentală şi emoţională” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Inspectoratul ŞcolarJudeţean Dolj – Casa Corpului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada Septembrie 2006 – Martie 2007 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizare AeL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Formare a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar şi Siveco 
România S. A. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
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Perioada 2002-2003 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Studii Aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Secţia „Doctrină şi Cultură ” – Cursuri de zi, absolvite cu disertaţia „Ideea de sacrificiu în Islamism” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 

  

Perioada 1999-2002 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

SecţiaTeologie/Asistenţă-Socială, cursuri de zi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1999-2002 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1998-1999 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Secţia Psihologie/Asistenţă-Socială, cursuri de zi (anul I de studiu) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1993-1997 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Limba şi literatura română; 
- Istorie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Elena Cuza” din Craiova, Secţia Filologie-Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Perioada   1985-1993 
Calificarea / diploma obţinută Cursuri primare şi gimnaziale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 1 şi 2 
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Aptitudini şi competenţe personale 
  

Limba maternă Limba română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

Limba italiană C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

  

Competențe de comunicare - bune competențe de comunicare dobândite prin experiența de formator la cursuri internaționale, 
dar și de responsabil al Comisiei pentru promovarea imaginii Liceului Teoretic Henri Coandă Craiova 

  

Competențe organizaționale/manageriale - bune competențe organizaționale/manageriale dobândite în decursul activității mele de 12 ani în 
calitate de consilier educativ al Liceului Teoretic Henri Coandă Craiova; 
- calități de leadership obținute prin multiple participări europene în calitate de lider de proiect din 
partea României 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Competenţe de interrelaţionare; 
- Excelente aptitudini de comunicare şi negociere; 
- Iniţiativă şi putere de convingere; 
- Integritate; 
- Adaptabilitate; 
- Capacitate de colaborare. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Aptitudini de argumentare; 
- Aptitudini de munca în condiţii de stres; 

   - Spirit de observaţie, capacitate de concentrare; 
- Capacitate de a stabili priorităţile si de a organiza munca în mod eficient; 
- Abilităţi de lucru în echipă; 
- Capacitate de a menţine o atmosferă amiabilă. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- Cunoştinţe sisteme de operare Windows;Cunoştinţe utilizare Ms Office; Explorarea Internetului, 
dobândite prin absolvirea Trainingului online de Digital Marketing din cadrul proiectului Atelierul 
Digital de pe Platforma Google (23 module), finalizat în data de 03.11.2016, membru al echipei de 
realizare de softuri educaţionale pentru platforma de Religie. 

  

Alte competenţeşi aptitudini Am desfăşurat şi desfăşor activităţi de voluntariat în următoarele calităţi şi instituţii: 
-2011-prezent – Voluntar-coordonatator al Programului de Acţiune Comunitară – Strategia 

Naţională de Acţiune Comunitară; 
- 2008 – Profesor ambasador al campaniei sociale pentru liceeni „Alcoolul nu te face mare”; 
- 2007-2010 – Multiplicator de informaţie europeană la nivelul Liceului Teoretic „Henri Coandă” 

din Craiova; 
- 2007-2017, Membru în Organizaţia „Salvaţi Copiii”; 
- 2006-prezent, Voluntar al Agenţiei Naţionale Antidrog, prin Centrul de Evaluare, Prevenire şi 

Consiliere Antidrog, Dolj. 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Ghiduri/Metodologii/ 
Regulamente/Publicaţii 

Am elaborat următoarele documente: 
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a proiectelor, programelor şi activităţilor şcolare şi 

extraşcolare 2019-2020, 2020-2021; 
- Metodologia privind îmbunătățirea calității educației în învățământul de masă pentru copii cu risc 

de abandon școlar în cadrul proiectului POCU/74/6/18/105326 “Hai la școală! Proiect pentru 
prevenirea abandonului școlar al copiilor din grupuri defavorizate”, Proiect finanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, iulie – decembrie 2018; 

- Metodologia și regulamentul simpozionului județean, Les traditions de Noel dans le 
monde/Tradițiile de Crăciun în lume, cuprins în Calendarul Activităților Științifice, Metodice și 



 
Curriculum vitae – Prof. Ivaşcu Claudia 10 

 

Culturale al C.C.D. Dolj, poziția 57, an școlar 2018-2019; 
- Metodologia și regulamentul simpozionului interjudețean, Managementul conflictelor în mediul 

școlar, cuprins în Calendarul Activităților Științifice, Metodice și Culturale al C.C.D. Dolj, poziția 19, 
an școlar 2018-2019; 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a proiectelor, programelor și activităților școlare și 
extrașcolare în vigoare la nivelul Liceului Teoretic Henri Coandă în anul școlar 2018-2019; 

- Metodologia Conferinței Internaționale “Intrappolati nella Rete” de la Torre del Greco, Italia, din 
cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2017-2-IT03_KA105-011752,  28 februarie 2018; 

- Metodologia Conferinței Internaționale “How to prevent school leaving” de la Canakkale, Turcia, 
, din cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2016-3-TR01_KA105-036919, 17 mai 2017; 

- Ghid/Metodologie elaborat în cadrul proiectului “Lecţia de fapte bune”: Iuliana Gheorghe, Aurelia 
Rădoi, Claudia Ivaşcu ş.a. Ghid de educaţie filantropică, Editura Revers, Craiova, 2016, ISBN 978-
606-703-758-6; 

- Planuri de intervenție individualizate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, conform 
programelor școlare în vigoare, avizate de Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Psihopedagogică, în anii școlari 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.                                  

 
Am publicat în calitate de autor: 

- Carte: „Ritualuri de trecere la popoarele lumii antice”, Editura Revers, Craiova, 2020, ISBN 
978-606-41-1230-9; 

- Carte: „Ideea de sacrificiu în islam”, Editura Revers, Craiova, 2016, ISBN 978-973-703-972-6; 
- Carte: „Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste pentru dialogul interreligios”, Editura Revers, 

Craiova, 2015, ISBN 978-606-703-513-1; 
- Articol: „Evaluarea randamentului școlar la disciplina religie prin folosirea metodelor 

tradiționaleși a metodelor alternative”, în Revista Educatio, anul V, nr. 5/2016, revistă editată sub 
patronajul Arhiepiscopiei Craiovei şi a Inspectoratului ŞcolarJudeţean Dolj, ISSN 2067-8851; 

- Articol: „Unele aspecte privind arta religioasă în timpul împăratului Constantin cel Mare”, în 
Revista Educatio, anul III, nr. 4/2013, revistă editată sub patronajul Arhiepiscopiei Craiovei şi a 
Inspectoratului ŞcolarJudeţean Dolj, ISSN 2067-8851; 

- Studiu: „Mânăstirile din Bucovina – valori ale culturii româneştişiinternaţionale”, publicat în 
cartea Valori clasice ale culturii române, Editura Universitaria, Craiova, 2009, ISBN 978-606-510-
617-8; 

- Articol: „Toleranţa – trăsătură a personalităţii competitive”, în Revista No more tears, Editura 
Sitech, Craiova, 2011, ISSN 2069-4741; 

- Articol: „Cartea religioasă în perioada 1948-1989, izvor de spiritualitate românească”, publicat 
în Revista Profesioniştii – revistă de timp liber pentru dascăli, nr. 1/2010, Editura Arves, Craiova, 
ISSN 2068-5467; 

- Articol: „Copilul separat de familie. Tendinţe de sprijinire a acestuia în România”, publicat în 
Revista Agora, anul VII, nr.1/2010, Editura Sitech, Craiova, ISSN 1584-8310; 

- Articol: „Împăratul Constantin cel Mare, simbol al libertăţii religioase a creştinilor”, publicat în 
Cartea Simpozionului judeţeanCrezul ortodox şi locul său în cadrul orei de religie, Editura 
PrintXpert, Craiova , 2010,  ISBN 978-606-8060-93-4; 

- Articol: „Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr - interpretare”, publicat în Revista 
Agora, anul VI, nr.1/2009, Editura Sitech, Craiova, ISSN 1584-8310; 

- Articol: „Camera de la gutui”, publicat în Cartea Maraton  naţional pentru păstrarea tradiţiilor, 
Editura Perloliv, Ploieşti, 2008, ISBN 978-973-88801-6-0; 

- Articol: „Spiritualitate românească şi ortodoxă în Doina lui Mihai Eminescu”, publicat în Cartea 
Mihai Eminescu – mit şi simbol, Editura Reprograph, Craiova, 2006, ISBN 973-671-81-5. 

 
 
 

  

Proiecte Coordonator/Membru în echipele de proiect/participant: 
- Participarea la proiectul transnaţional, Pelerin în ţara mea, realizat în colaborare cu Reblica 

Moldova, 2020-2021; 
- Membru în echipa de implementare a proiectului Erasmus+, Developing Students’ Social and 

Emotional Learning thought Games, Music and Outdoor Activities, nr.de referinţă 2020-1-RO01-
KA229-079875, 2020-2022; 

- Coordonator al proiectului Erasmus+ Acțiunea KA 229, Young Entrepreneurs Sustaning the 
Earth, nr.de referinţă 2019-1-LV01-KA229-060362_5, în care Liceul Teoretic „Henri Coandă” are 
calitatea de partener, 2019-2021; 

-  Organizator al Proiectului Internațional, Poezia pentru o lume fără ziduri – Lectură publică & 
dialog,  organizat și desfășurat la Liceul Teoretic Henri Coandă din Craiova, 26 februarie 2019; 
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  -  Membru în echipa de implementare a proiectului Erasmus+, Empowering students through 
peer learning strategies-EsPEER, număr de referință2018-1-RO01-KA229-049287, implementat de 
Liceul Teoretic Henri Coandă,  

- Membru în echipa de implementare a proiectului educațional derulat la nivel interjudețean, 
Prevenirea violenței în mediul școlar, la nivelul Liceului Teoretic Henri Coandă, în semestrul I al 
anului școlar 2018-2019; 

-  Organizator al Workshop-ului cu tema  Toleranță și responsabilitate în mediul școlar, în cadrul 
proiectului Erasmus+ Purple, nr. de referință 2016-3-RO01-KA105-035286, derulat de Asociația 
Națională de Sprijinire a Tineretului Ecologist din România, 13.04.2018; 

- Participare la Proiect Internațional  De la umilință și excludere, la participare: Eradicarea 
sărăciei în toate formele ei, organizat de Asociația Sol Mentis și Comisia Națională UNESCO pentru 
România  și Fundația Arigatou Internațional, 12.12.2017; 

Voluntar: 
- Proiectul Voluntar pentru coeziune socială, derulat de Asociația Vasiliada și Asociația Free 

Youth Centre din Vidin, în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, 
2012-2013. 

  

Conferințe/simpozioane/ 
mese rotunde 

Participarea la: 
- Simpozionul interjudeţean, Managementul conflictelor în mediul şcolar, 23.11.2020; 
- Simpozionul naţional Platforme educaţionale şi instrumente interactive pentru lecţii la distanţă, 

09.11.2020; 
- Conferinţa Internaţională Arhitecţii Educaţiei, Ediţia a IV-a, Cluj-Napoca, 16.11.2019; 

  -Dezbaterea Generaţia Z şi dilemele societăţii contemporane, Craiova, 13.11.2019; 
  - Masa rotundă internaţională Predarea în echipă-de la teorie la practică, ediţia a II-a, 05.04.2019; 

- Masa rotundă din cadrul proiectului, cod MySMIS 106595, SUPERȘCOALA-Vrem, putem, 
reușim!, 28.01.2019; 

- Simpozionul județean, Le traditions de Noel dans le monde/Tradițiile de Crăciun în lume, cuprins 
în Calendarul Activităților Științifice, Metodice și Culturale al CCD Dolj, poziția nr.57, 14.12.2018; 

-Simpozionul interjudețean, Managementul conflictelor în mediul școlar, cuprins în Calendarul 
Activităților Științifice, Metodice și Culturale al CCD Dolj, poziția nr.19, 16.11.2018; 

- Congresul Internațional Innovation in education, desfășurat de European Center Belgrad, 
Serbia, 05.05.2018; 

- Conferința internațională How top revent school leaving, derulată în cadrul Proiectului Erasmus+ 
nr. 2016-3-TR01-KA105-036919, 17.05.2017,Turcia; 

- Simpozionul internațional Educație pentru diversitate, educație incluzivă, din cadrul Festivalului 
internațional Copil ca tine sunt și eu, ediția a X-a, cuprins în CAEN nr. 24334/1/07.03.2014, Simeria 
2014; 

- Conferința internațională Toleranță, interculturalitate și protecția mediului - repere fundamentale 
în educația modernă, desfășurată în colaborare cu A.N.A.P.I.E. Foggia, Italia, ediția a II-a, cuprins în 
CAE 2010/2011, poziția 20, 28.05.2011. 

  

Responsabil/Membru în comisii -  Membru în Comisia judeţeană de evaluare a Parteneriatelor educative în anul şcolar 2020-
2021; 

- Membru în Comisia judeţeană de evaluare a revistelor şcolare în anul şcolar 2020-2021;  
- Responsabil al Comisiei Metodice de Științe Socio-Umane și Religie la nivelul Liceului Teoretic 

Henri Coandă Craiova în anii şcolari 2018-2019, 2019-2020; 
- Responsabil al Comisiei Metodice a Diriginţilor în perioada 2008-2020; 
- Responsabil al Comisiei pentru proiecte și programe educative la nivelul Liceului Teoretic Henri 

Coandă Craiova din anul 2008 şi pănă în prezent; 
- Responsabil al Comisiei pentru promovarea imaginii instituţiei de învăţământ din anul  2008 şi 

pănă în prezent; 
- Membru în Comisia județeană pentru elaborarea, realizarea, monitorizarea și evaluarea 

acțiunilor propuse în planul de acțiune al Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, la nivelul ISJ 
Dolj; 

- Membru în Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonări și îndrumării 
metodologice a implementării și dezvoltării Sistemului de control managerial la nivelul Liceului 
Teoretic Henri Coandă Craiova. 

  

Distincții - Bursă fixă de un an în cadrul Programului Bursele Olympia, susținut de Compania Casa 
Noastră, ediția 2016-2017 

  

Afilieri - 2012 – prezent – Membru colaborator al Asociației Culturale Branart; 
- 2011 – prezent –Colaborator al Centrului de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
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(CEDRU) Craiova, România (iar din 2016, membru al aceleiași instituții). 
 
  Data,          Semnătura, 

20 septembrie 2021     
 
 
 
 
 
 

 


