Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Grosaru Cristina-Maria

Grosaru Cristina-Maria
Strada Alexandru Marghiloman, Bloc 28, Ap. 7, cod poştal 120055, Municipiul Buzău,
Judeţul Buzău, România
0751081065
cm_grosaru@yahoo.com

Sexul Feminin | Data naşterii 08/05/1979| Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA
POZIŢIA

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter” - Buzău
Director Adjunct

PROFILUL PERSONAL

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2017 - prezent

2002 – prezent

1 septembrie1998 –
31 august 2002

Director adjunct
Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter“
Aleea Şcolilor, nr. 1, Buzău
Organizarea și coordonarea activităților școlare conform legislației în vigoare și a planurilor
manageriale
Membru în Consiliul de Administrație
Profesor titular de limba şi literatura română
Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter“
Aleea Şcolilor, nr. 1, Buzău
Realizarea de activităţi instructiv-educative la clasele V-XII
Activităţi de Consiliere şi Orientare la clasele IX-XII
Educaţie
Învăţător titular
Şcoala Generală cu clasele I-VIII din Mihăileşti, Judeţul Buzău
Realizarea de activităţi instructiv-educative la clasele I-IV

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2020
Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020
2019

Finnish lessons for European schools
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria in cooperation with Eekhout
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Academy - Joensuu, Finlanda
2017

Vocational training programme: An Innovative didactic methodology: digital
storytelling
„DIMITRA” EDUCATIONAL CONSULTING S.A. - Greece

2015

Learning Mobility Project - The Economy of the Common Good
Asociation Jovenes Solidarios, Arenas de San Pedro - Spain
Economy of Common Good and Youthwork

2012

Înregistrarea electronică a autoevaluării
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Formarea experţilor formatori şi a membrilor CEAC în aplicarea manualului de evaluare internă a calităţii şi a aplicaţiei
informatice

20122013

Învăţarea şi temperamentul şcolarilor
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Temperamentul şcolarilor. Dialogul temperamentelor: profesor şi elev
Arhitecturi de învăţare: design de curs şi metode de predare inovative (experenţiale)
Comunicare şi interacţiune educaţională
Gândire performantă şi creativitate
Evaluarea personalizată a elevilor
Aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind formarea capacităţilor de cunoaştere; realizarea activităţilor instructiveducative; proiectarea evaluării

2012

Gradul I didactic
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti
Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză

2011

2010

2009

ECDL Complet (Permisul European de Conducere a Computerului)
ECDL România
Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei
Utilizarea Computerului şi organizarea fişierelor
Word – Editare de text
Calcul tabelar
Baze de date
Prezentări
Utilizare internet şi poştă electronică
FORMATOR
SC INFO EDUCAŢIA S.R.L.
Pregătirea formării
Realizarea actvităţilor de formare
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
Marketingul formării
Proiectarea programelor de formare
Organizarea programelor şi stagiilor de formare
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea programelor şi a stagiilor de formare
Curs ThinkQuest.com
Oracle Education Foundation

2009
Curs de formare profesională
SIVECO ROMANIA SA
Iniţiere în vederea utilizării calculatorului
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Grosaru Cristina-Maria

Iniţiere în vederea utilizării suitei MS Office 2007
Iniţiere în utilizarea aplicaţiei de software educaţional AeL
Iniţere în utilizarea aplicaţiei dedicată managementului şcolii ASM
Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare cu ajutorul mijloacelor TIC
Îmbunătăţirea modalităţilor de predare cu ajutorul mijloacelor TIC în cazuri speciale
2008

Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice
(De. Ce.E)
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor normative pe baza analizei Curriculumului Naţional şi a
metodologiilor specifice;
Proiectarea unui instrument de evaluare scrisă / practică / orală;
Raportarea adecvată a rezultatelor evaluării;
Conştientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumare responsabilităţilor privind necesitatea transparenţei şi a
documentării acestor decizii.

2008

Gradul II în învăţământ
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti
Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză

2008

20062008

2006

Profesor inovator – utilizarea TIC în predare
Microsoft România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Master – Management educaţional
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Managementul organizaţiei şcolare – şcoala ca organizaţie
Managementul curriculum-ului şi al evaluării educaţionale
Management educaţional – concepte şi strategii
Tehnologii informatice în managementul educaţional
Management financiar
Managementul programelor de formare a personalului didactic
Practică managerială
Legislaţie şcolară şi acte de studiu
Evaluarea programelor educaţionale şi a personalului didactic
Managementul calităţii totale în învăţământ
Practică managerială- inspecţia şcolară
Noţiuni de drept administrativ, deontologie, relaţii publice şi protocol
Managementul proiectelor educaţionale
Managementul programelor ID
Pregătire lucrare de disertaţie
Consiliere şi orientare
Casa Corpului Didactic „I.Gh. Dumitraşcu” Buzău
Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Comunicare şi abilităţi sociale
Managementul informaţiei şi al învăţării
Planificarea carierei
Calitatea stilului de viaţă

2004

Definitivarea în învăţământ
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti
Limba şi literatura română

19982002

Licenţă
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti
Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
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19931998

Studii liceale – Bacalaureat
Şcoala Normală „Spiru C. Haret” – Buzău
Învăţător-Educator

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Limba engleză

VORBIRE

Ascultare

Citire

C2

C2

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C2

A2

A2

Diplomă de licenţă

Limba franceză

Competenţe de comunicare

A2





A2

A2

Bune competenţe de comunicare, argumentare şi persuasiune dobândite ca
profesor de limba şi literatura română și ca director adjunct;
Abilităţi de interacţionare cu elevii dobândite atât ca profesor, cât şi ca diriginte;
Capacitatea de a comunica uşor în limba engleză atât oral, cât şi în scris,
dezvoltată ca urmare a participării la proiecte educaţionale internaţionale
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Grosaru Cristina-Maria

▪ Competenţe organizaţionale dezvoltate în calitate de președinte și vicepreședinte de
comisii în cadrul concursurilor școlare și a examenelor naționale;
▪ Competențe manageriale formate în cei patru ani de activitate ca director adjunct;
▪ Competențe de monitorizare a proiectelor desfășurate în școală: ROSE, ERASMUS+
▪ Coordonator al Comisiei de curriculum, al Comiisiei SCMI;
▪ Abilităţi de lucru în echipă dobândite în urma participării la proiecte desfăşurate la nivelul
şcolii;
▪ Competenţe de evaluator formate în cadrul comisiilor de evaluare de la examenele
naţionale (Evaluarea Naţională, Bacalaureat) sau de la concursurile şcolare (Olimpiada
de limba şi literatura română, Lectura ca abilitate de viaţă)

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea
de probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Certificat ECDL Complet
▪ o bună stăpânire a unor programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software
pentru prezentări);
▪ administrarea paginii de Facebook a liceului;
▪ creare de blog;
▪ realizare de lecţii şi materiale didactice folosind instrumentele TIC;
▪ realizarea documentelor şcolare și manageriale folosind calculatorul;
▪ sunt persoana responsabilă din cadrul liceului pentru încărcarea datelor pe platforma
ARACIP

Alte competenţe

Permis de conducere

Spirit creativ şi întreprinzător
Atitudine pozitivă faţă de persoane sau situaţii diverse
Dorinţă de implicare
Pasionată de lectură, de cunoaştere
Capacitate de comunicare dezvoltată
Adaptare la contexte profesionale diferite
Categoria B

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE
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Publicaţii

Proiecte
2018-2021
2010-2012
2010-2011
2010
2008-2009
2008
2007
2006-2007

Conferinţe

Articol de specialitare: „Gândire critică, gândire creativă”, în „ Acces, relevanță, calitate în
educație – competențe pentru viitor”, Buzău, 2019
Lucrare de management educațional: „Componenta strategică a unui Plan de dezvoltare
instituțională” în „Școala furnizor de calitate în educație”, Buzău 2018
Lucrare de management: „Profesorul şi contribuţia sa la realizarea educaţiei de calitate”, ediţia
2013, cu ISSN: 2248-325X, ISSN-L=2248-325X
Articol de specialitate: „Can we teach our students to read?” în lucrarea: „Interferenţe
didactice”, ediţia 2008, cu ISSN 1584 – 3777
Proiect ERASMUS+KA2 „Cultural heritage, a link to the past, a bridge to the future” (țări
participante: Turcia, Portugalia, Italia, Bulgaria)
Participare la Parteneriatul Multilateral Comenius „Green School-Green Life” (ţări participante:
Spania, Franţa, Italia, Grecia, Germania)
Proiect judeţean „Viaţa mea nu are preţ”
Organizare Simpozion Naţional „Stil de viaţă sănătos”
Participare la Parteneriatul Multilateral Comenius „Active life, a chance for all” (ţări
participante: Portugalia, Turcia, Germania, Polonia)
Ambasador al campaniei socialepentru liceeni „Alcoolul nu te face mare”
Implementarea proiectului „Informare şi sensibilizare în problematica HIV/SIDA”
Participare la proiectul Global Teenager Project

19 octombrie 2015 - The Economy of the Common Good
Christian Felber
Arenas de San Pedro, Spain
25 martie 2013 – Implementarea şi autoevaluarea sistemelor de control intern/managerial.
Noi reglementări introduse prin Ordinul MFP nr. 1423/2012
EAGroup - Bucureşti

ANEXE
Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. De exemplu:
▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare
▪ recomandări de la locul de muncă
▪ publicaţii sau cercetări
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