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Informaţii personale
Nume / Prenume Gorcea Ioan
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

ioan.gorcea@yahoo.com
Română

Data naşterii
Sex

B

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Din 1 septembrie 1981 până în prezent
Profesor
Educarea copiilor
Şcoala Gimnazială Nr.8 Suceava
Educaţie

Din 1 septembrie 1975 până în 31 august 1981
Profesor
Educarea copiilor

Numele şi adresa angajatorului Scoala cu cl. I-X Pirtesti de Jos
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Din 1 septembrie 1974 până în 31 august 1975
Profesor
Educarea copiilor

Numele şi adresa angajatorului Scoala Brosteni, Com. Draguseni
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
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Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Discipline principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/furnizorul de formare

1971-1974
Profesor II
Diploma de absolvire
Specialitatea Matematica-Fizica
Institutul pedagogic de 3 ani Suceava

Perioada Anul scolar !977-1978
Calificarea/diploma obţinută Definitivarea in invatamint
Discipline principale studiate/ Institutul Central de Perfectionare a Personalului Didactic-Filiala Iasi
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/furnizorul de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută Anul sc. 1985-1986
Discipline principale studiate/ Gradul didactic II
competenţe profesionale dobândite Universitatea „Al. I. Cuza’’-Iasi
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/furnizorul de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută Anii sc.1996-1997;1997-1998
Discipline principale studiate/ Gradul didactic I
competenţe profesionale dobândite Universitatea „Al. I. Cuza’’-Iasi
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/furnizorul de formare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Discipline principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/furnizorul de formare

2006-2008
Profesor I
Diploma de licenta
Specialitatea Matematica-Fizica
Facultatea de Stiinte
Universitatea din Bacau

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Discipline principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/furnizorul de formare

2006-2008
Programul de studii psihopedagogice
Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic
Universitatea din Bacau

Formare continua

Perioada
1984:Curs de perfectionare -Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iasi
Calificarea/diploma obţinută
2002-2003: Programul de formare ,,Modalitati de formare de atitudini si valori prin matematica
Discipline principale studiate/
si stiinte”
competenţe profesionale dobândite
2003:Curs de initiiere operare pe calculator,, Utilizarea tehnologie informatiei si comunicatiei
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
in educatie”
/furnizorul de formare
2003: Stagiu de formare a cadrelor didactice,, Abilitare in proiectarea didactica”
2005: Curs de formare profesionala-Pregatire in vederea utilizarii Ael
2006: Curs,,Consiliere si orientare”-24 ore
2008-2009: Curs ,,Initiere IT si Utilizare Ael”-25 credite
2009: Curs ,,Orarul scolar si mcalculatorul”
2010: Curs ,,Stiinta-Performanta-Excelenta” -90 credite
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava, Siveco România

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire

Scriere

Citire

Rusa

bine

bine

satisfacatort

satisfacatort

Franceza

bine

bine

satisfacator

satisfacatort

Competenţe şi abilităţi sociale -spirit de echipă;

- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei în munca cu elevii.

Competenţe şi aptitudini de utilizare -o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și
a calculatorului PowerPoint™) dobândite atât în cadrul studiilor universitare, a Cursului de Iniţiere It şi utilizare
AeL parcurs, cât şi în activitatea curentă.
Permis(e) de conducere

Informatii suplimentare

Categoria B, obţinut în anul 1983.

Perioada

Calificarea/diploma
obţinută
 Selectarea si pregatirea elevior capabili de performanta pentru Olimpiada de Fizica cu urmatorele rezultate:
- prezenta in fiecare an la faza judeteana cu rezultate bune si foarte bune;
Discipline
principale
- in anii
studiate/
scolari 1984-1985 si 1985-1986 premiul I la faza judeteana,participare la faza nationala;
- competenţe
in anul scolar 1991-1992 premiul I la faza judeteana si premiul III la faza nationala;
- in anul scolar 2002-2003 premiul I la faza judeteana si premiul II la faza nationala;
profesionale
dobândite
- in anul scolar 2011-2012 premiul I la faza judeteana si mentiune la faza nationala;
- in anul
scolar 2011-2012 premiul I la faza judeteana si participare la faza nationala;
Numele
şi tipul
de la conursuri ntionale de fizica cu urmatoarele rezultate:
 instituţiei
Participarea
învăţământ
Concursul ,,Profizica”-Vaslui-2012 Premiul III
-2013 Mentiune
/furnizorul
- de Concursul ,,Evrika”-Braila-2013-participare
formare Concursul ,, Cygnus”-Suceava-2013-Premiul III
Concursul ,,Stefan Procopiu”-2012-Vatra Dornei-Diploma Copernic
- Diploma Galilei
Perioada si pregatirea elevilor in cercuri de creatie tehnica unde au fost realizate aparate premiate la sesiunile de
 Organizarea
comunicari stiintifice si expozitiile judetene si nationale:
Calificarea/diploma
1979-lucrarea ,,Captator solar cu orientare automata”-mentiune la concursul republican;
obţinută 1986-lucrarea ,,Aparat pentru determinarea constantei gravitationale”-premiu lII la concursul republican;
1987-lucrarea ,,Aparat de masura digital”-mentiune la concursul republican.
 Discipline
Activitate in cadrul Centrului de Excelenta
principale
-instudiate/
anii scolari 2001-2002 si 2002-2003-activitate in Cenrtul de Excelenta de la
competenţe
Colegiul,,Stefan cel Mare”Suceava;
profesionale
2009-profesor coordonator la Tabara de Excelenta pentru Fizica,Chimie si Astronomie.
 dobândite
Am organizat si condus ,icepind din 1985,in colaborare cu Agentia Taberelor,grupuri de eleviin taberele scolare unde
Numele
şi tipul desfasurata am obtinut calificativul FB
pentru activitatea
Realizari manageriale instituţiei de
 învăţământ
In perioada 1990-1994am preluat directiunea Scolii nr.8 Suceava si am realizat dotari necesare lucrului in trei

Performante:

schimburi datorita numarului mare de elevi;
/furnizorul de
 Din anul 1997 am fost membru in Consiliul de Administratie al scolii;
formare
 Responsabil al Comisiei metodice la aria curriculara,,Matematica si Stiinte”
Perioada

Calificarea/diploma
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Discipline
principale studiate/
competenţe

Aptitudini si competente sociale
 2002-2008-Presedintele OrganizatieiPNL Comanesti;
 2002-2006-Consier local,presedintele comisiei,,Invatamant,cultura si protectie sociala”
 2006-2008-Consilier judetean,secretarul comisiei,,Inatamant,cultura si protectie sociala”
Responsabilitati la nivel judetean
 Membru al Comisiilor locale/judetene de evaluare la Olimpiadele de Fizica;
 Membru al Comisiei nationale de organizare a Olimpiadei de Astronomie;
 Membru in Comisia de Evaluare Nationala pentru clasa a VIII-a.
Responsabilitati la nivel international
 Participarea la proiecte
Programe, laboratoare si auxiliare curriculare
 Elaborarea miniprogramei pentru optionalul,,In lumea masurii”la cl. aV-a;
 Realizarea programei pentru Tabara de Excelenta la cl.aVII-a;
 Laborator de fizica la Scoala cu clasele I-X Pirtestii de Jos;
 Laborator de fizica la Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 Suceava
Publicatii




Articole publicate inrevista CCD-Suceava,simozioane nationale;
Proleme in revistele;Volta-Joule si Cygnus;
Am infiintat publicatia,,Gazeta de Comanesti”




Cu prilejul aprecierilor anuale-numai calificativul FB;
Diploma de excelenta pentru contributia adusa la performantele scolii sucevene,
conferita de Consiliul Judetean Suceva;
Am primit salar de merit si gradatie de merit incepind cu anul 1995;
Distinctia ,,Gheorghe Lazar”clasa I in anul 2007.

Calificative/ aprecieri
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