Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

LARIONESCU CORINA
STR. RULMENTULUI NR. 9, BL 50A, SC A, AP 8, SUCEAVA, JUD.
SUCEAVA
0230550012
0770986286
laricori26@yahoo.com

Sexul feminin | Data naşterii 28/02/1976 Naţionalitatea română
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT

SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SUCEAVA
DIRECTOR

PROFILUL PERSONAL
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1. 09. 2005 - prezent

SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SUCEAVA
Str. Aleea Jupiter Nr. 12 Suceava, Jud. Suceava
http://www.scoala8suceava.ro/
-

Director din 26. 09.2016

-

metodist al ISJ intre anii 2012-2016

-

profesor titular de matematică 2009 - prezent

-

responsabil cu comisia de monitorizare și îndrumare metodologică cu privire la
sistemul de control managerial precum și implementarea sistemului managerial
(SCMI)

-

responsabil sau membru în comisia de Evaluare și Asigurarea a Calității 20122016

-

responsabil sau membru în Comisia de Mobilitate 2013-2014, 2014-2015
responsabil al comisiei diriginților intre anii 2006-2009

-

responsabil cu serviciul pe școala 2005-2016

Tipul sau sectorul de activitate învățământ
1.09.1998 -26. 07 2004

SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SUCEAVA
Str. Zorilor Nr. 10 Suceava, Jud. Suceava
-

profesor de matematică titular la Școala cu clasele I-VIII din Grămești cu
detașare în interesul învățământului din 1999-2004

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

-

Curs de formare pentru formatori de formatori, Asociația Didakticos, 2016
Programul de formare continuă Coordonate ale unui nou cadru de referință al
curriculumului național, CCD Suceava, 15 credite , 2013
Curs pentru Inregistrarea electronica a autoevaluarii, Agenția română de Asigurare
a calității în învățământul preuniversitar, 5 credite, 2013
Programul de formare continuă de Management educațional, Asociația Didakticos,
Timișoara, 60 de credite, aprilie 2013
Curs de formare Dezvoltarea profesională în Societatea cunoașterii, CCD Iași, 25
de credite, septembrie-decembrie 2012
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-

-

-

-

-

-

Curs de formare Competente curriculare- priorități ale reformei, CCD Iași, 25 credite, aprilieiunie 2012
Curs de formare Competențe cheie TIC în curriculum școlar, 15 credite, februarie 2012
Participare la Cursul de formare pe mentorat din cadrul mobilității în proiectul VETPRO
Olanda, 2012
Stagiu de pregătire lingvistică in cadrul proiectului VETPRO Rolul mentorului de dezvoltare
profesională în optimizarea actului educațional din învățământul preuniversitar, ARED
Suceava, aprilie 2012
Curs de mentor, Asociația Humanitas Tineret, Botoșani februarie 2012
Programul de formare continuă Magister XXI, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava – 60 de
credite, 2011-2012
Curs pentru obținerea certificatului de competențe profesionale pentru ocupația administrator de
rețea de calculatoare, Centrul de pregătire în informatică S.A., 2011
Curs pentru obținerea certificatului de competențe profesionale pentru ocupația administrator de
rețea de calculatoare, 2011
Curs de metodist, Asociația Humanitas Tineret, Botoșani noiembrie 2011
Curs de manager de proiect, Asociația Humanitas Tineret, Botoșani, octombrie 2011
Curs de formare Tehnici de comunicare si de negociere, Universitatea Ștefan cel Mare
Suceava, 17 credite, aprilie-mai 2011
Program de formare continuă Instruire în societatea cunoașterii, Siveco Romania, 15 credite,
noiembrie 2010-februarie 2011
Curs de formator national, S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L. Iași, 2010
Cursuri prin CCD- Orarul si calculatorul, iunie 2009
Curs de evaluator national prin Programul national de dezvoltare a competentelor de
evaluare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar DeCeE , CENTRUL
NAȚIONAL PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
15 credite, septembrie 2008.
Cursul de formare Managementul calității în unitățile de învățământ,CCD Suceava, iunie
2008
Stagiu de formare care atestă dreptul de a desfășura activitatea de Consiliere și orientare, CCD
Suceava, octombrie 2006
Formări diverse pe specialitate (Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru aplicarea
noului Curriculum, Modalitatea de alegere a strategiilor în predarea matematicii, Metode active de
învățare ), perioada 2005-2008
2002-2004 – Masterat Informatică - Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie
Electrică – nivel EQF 7
Principalele materii studiate:
 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, orientată pe obiecte, a aplicațiilor pe
internet
 Sisteme de operare
 Limbaje de programare
1994-1998 – Licență in Matematică - Universitatea “Al. I. Cuza” Iași , Facultatea de Matematică – nivel
EQF 6
Principalele materii studiate:
 Algebră
 Analiză matematică
 Geometrie analitică și proiectivă, diferențială
 Psihologie școlară, pedagogie și practică pedagogică
Obținerea atestatului de analist-programator ajutor, 1997

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

B2

B2

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B1

Certificat de competențe lingvistice
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Franceză

B2

B2

B2

B2

B1

Foaie matricola licență

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic
▪ competențe de comunicare în limbi străine – participare la diverse mobilități

Competenţe
▪ leadership (in prezent conduc o școală cu 46 de angajați
organizaţionale/manageriale
▪ spirit managerial - director si responsabil pentru diverse comisii
Permis de conducere
Nu dețin carnet de conducere, dar dețin mașină personală și vreau sa fac școala de șoferi
Competenţe dobândite la locul de
muncă

in viitorul cât mai apropiat
▪ o bună cunoaştere a standardelor de calitate în învățământ - am fost responsabilul
Comisiei de Evaluare și Asigurare a calității în ultimii 4 ani
▪ spirit de echipă dobândit în participarea la diverse proiecte internaționale la care am
participat
▪ bun organizator – am organizat diverse concursuri, olimpiade

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Certificat Administrator de rețea

Alte competenţe
Publicaţii

Proiecte

▪ o bună
stăpânire a suitei de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software
pentru prezentări – Power Point și Prezi)
▪ Activizarea elevilor - premiză pentru reușita lecției, Calitate și Excelență în formarea
continuă , CCD Suceava, 2015.
▪ Strategii didactice moderne de stimulare a creativității elevilor, Școala Gimnazială Nr. 1
Suceava, 2015
▪ Învățăm matematica prin concursul Euclid Culegere de exerciții și probleme pentru clasa
a VI-a, Bucuresti, 2013
▪ Învățăm matematica prin concursul Euclid Culegere de exerciții și probleme pentru clasa
a V-a, Bucuresti, 2013
▪ Articole în revistele Sinus, SSMR, Suceava, 2011-2013
▪ Mentorat și dezvoltare profesională în context european, Suceava, iunie 2012
▪ Să învățăm matematica prin concursul Euclid Culegere de exerciții și probleme pentru
clasele
a V-a și a VI-a, Bucuresti, 2012
▪ Să învățăm matematica prin concursul Euclid Culegere de exerciții și probleme pentru
clasele
a VII-a și a VIII-a, Bucuresti, 2011
▪ Proiectul internațional Mathematiques sans Frontieres, organizator echipă locală,
corector comisie națională , 2011-2016
▪ Proiectul Multilateral Comenius FROM STORY TO STORY, responsabil produse TIC,
2013-2015
▪ Programul Mondial SĂ ÎNVĂȚĂM DESPRE PĂDURE, Educare pentru mediu, 2012
▪ Proiect Comenius Cultural Voyages Through our traditional Games, responsabil produse
TIC, 2010-2012
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Distincţii

Scrieţi numele şi prenumele



Proiectul de granturi pentru dezvoltare școlară, TEC-Turism – Elevi - Carieră,
Consultant informatic în vederea realizării paginii web, iunie-decembrie 2007.



Premiul de Excelență oferit de Academia din Strasbourg, pentru organizarea
concursului Mathematiques sans Frontieres, , Biroul francez, Suceava, 2015



Membru al Sociețătii de Științe Matematice din România din anul 2010

Afilieri

ANEXE

Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. De exemplu:
 copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare
 recomandări de la locul de muncă poate da d-na prof. Carmen Cristina Sima inspector de biologie, ISJ Suceava, tel. telefon 0740122787
 publicaţii sau cercetări
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