Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

IOACHIMESCU DANA ANCUȚA
Universității, 21, Suceava, România
+40744124122
ioachimescu_anca@yahoo.com
Sexul Feminin| Data naşterii 20/10/1969| Naţionalitatea română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
1995 – prezent → Școala Gimnazială Moara
Profesor,.

Angajator →
Școala Gimnazială Moara
Județul Suceava, Comuna Moara, sat Moara Nică, Str. Universității, 207
Școala Gimnazială nr. 8 Suceava
Activități și responsabilități:
- profesor gradul I
- responsabil cu elaborarea, derularea şi monitorizarea Planului de Acţiune a Şcolii
- webdesign, webmaster pentru sistemul on-line de prezentare a şcolii
- responsabilul Comisiei metodice “Om şi societate, tehnologii, Ed. Fizică”
- membru în Comisia de Perfecţionare a Cadrelor Didactice
- membru în Comisia de investigare a abaterilor cadrelor didactice
- responsabilul Comisiei pentru Sănătate şi Securitate în Muncă
- responsabilul comisiei pentru întocmirea orarului școlii
Tipul sau sectorul de activitate → învățământ
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2007 - 2009
Universitatea Danubius , Galaţi
Drept şi administraţie publică europeană
Masterat în specializarea: Drept şi administraţie publică europeană
2006 – 2008
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Masterat în specializarea: Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
1993 – 1994
Curs teoretic şi practic de metodică şi pedagogie

1989 – 1994

Universitatea Tehnică „ Gh. Asachi” Iaşi
Facultatea de Textile Pielărie
Diplomă de licenţă

1984 – 1988
Lic. de mat.-fiz. „Şt. cel Mare” Sv / Diplomă de bacalaureat

28.03.2014

semnatura
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Limba(i) maternă(e)
Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Limba germană

B1

B2

A2

A1

B1

Limba franceză

B1

A1

A1

A1

A1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe informatice

- spirit de echipă: am experiența muncii în echipă, având pe parcursul timpului multe responsabilități
în școală (ex. responsabilul Comisiei metodice, membru în Consiliul de Administrație, Responsabilul
Comisiei pentru Sănătatea și Securitatea în Muncă, etc.)
- capacitate de argumentare şi convingere, participând la diferite dezbateri și formări, pe diferite teme
de interes, organizate de diverse instituţii (școli, ISJ - SV, CCD- SV, etc.)

- în prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din 7 oameni , care formează
Comisia metodică a prof. de la Ariile Curriculare ”Om și societate, Tehnologii, Ed. Fizică, Arte
și Religie”;experiență în activitatea de management al clasei.

- o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office
HTML, web-design etc.

Alte competenţe

- Lucru în echipă - implicare în diverse proiecte , participare la diverse cursuri de formare(vezi Informații
suplimentare).
- Desen artistic, tehnic, grafică pe calculator

Permis de conducere

- Categoria B
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE

- Am un Atestat al Institutului Naţional de Formare şi Management pentru Turism pentru limba franceză (august 1996)
- Am absolvit în septembrie 2001 Şcoala Postliceală Sanitară Suceava în specialitatea asistent de farmacie;
- Am absolvit în 15.05-15.06.2002 un curs cu tema „Iniţiere operare calculator. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiei în educaţie” (ISJ, CCD Suceava);
- Am absolvit în mai 2005 cursul de formare cu tema „Iniţiere în management” organizat de ISJ şi CCD Suceava;
- Am participat în 2005 la cursul de formare cu tema „Managementul clasei”;
- Am participat în octombrie 2006 la activitatea de „Consiliere şi orientare” – stagiu de formare continuă , în
conformitate cu OMECT nr. 5288/9.10.2006;
- Am absolvit în septembrie 2007 Stagiului de formare la nivel local a profesorilor şi învăţătorilor organizat de MECT
prin ISJ/CCD Suceava (consiliere şi orientare şcolară);
- Am participat în semestrul I (2007- 2008) la cursurile de formare şi dezvoltare profesională din cadrul Proiectului
pentru Învăţământul Rural;
- Am participat în decembrie 2007 la cursul „ Instruirea centrată pe elev evaluarea bazată pe competenţe în IPT”;
- Sunt din 20.02.2008 membru activ al Asociaţiei Educatorilor Suceveni;
- Am participat în data de 28.05.2008 la activitatea extracurriculară cu tema „Istoria Administrativă a SUA”.
- Am „Diplomă de Participare” la Simpozionul local cu tema: „150 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24
ianuarie 1859” (26 ianuarie 2009)
- Am participat la Simpozionul Internaţional „EDUCAŢIE ŞI CETĂŢENIE EUROPEANĂ” ediţia a V-a (Suceava 25
aprilie 2009) şi Suceava - aprilie 2010 (publicare referat)
- Am participat la cursul „ Educaţie pentru cetăţenie democratică” în perioada 29 ianuarie-26martie 2010-09-2010
- Am participat la organizarea Concursului Naţional Media Kinder, ediţia a II-a având ca scop stimularea interesului
copiilor pentru cunoaşterea valorilor tradiţionale şi universale – 24.02.2010
- Am participat în mai 2010 la diseminarea rezultatelor proiectului Leonardo da Vinci „Transfer of innovation” e LiTA
(e-Learning in Textiles &Apparel) organizat de universitatea Tehnică „ Gh. Asachi” din Iaşi
- Am parcurs și promovat programul de formare continuă ”Cultura sănătății și securității în muncă” – 04-06.2014;
-Am participat la evenimentul ”Eco educație pentru școli verzi” – martie 2016
- Am fost participat la Conferința anuală – proiectul Copiii Bucovinei – ediția a XIV – oct 2016
- Am participat la numeroase concursuri școlare, județene, regionale și naționale;
- Am fost membru în Comisia de Evaluare Națională a școlii (din 2009);
- Am participat la Olimpiada de Educație Tehnologică ca membru evaluator și cu elevi care au luat premii locale și
județene.

Semnătura,
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Curriculum Vitae

Scrieţi numele şi prenumele

- Am un Atestat al Institutului Naţional de Formare şi Management pentru Turism
pentru limba franceză (august 1996
- Am absolvit în septembrie 2001 Şcoala Postliceală Sanitară Suceava în
specialitatea asistent de farmacie;
- Am absolvit în 15.05-15.06.2002 un curs cu tema „Iniţiere operare calculator.
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în educaţie” (ISJ, CCD Suceava);
- Am absolvit în mai 2005 cursul de formare cu tema „Iniţiere în management”
organizat de ISJ şi CCD Suceava;
- Am participat în 2005 la cursul de formare cu tema „Managementul clasei”;
- Am participat în octombrie 2006 la activitatea de „Consiliere şi orientare” – stagiu
de formare continuă , în conformitate cu OMECT nr. 5288/9.10.2006;
- Am absolvit în septembrie 2007 Stagiului de formare la nivel local a profesorilor
şi învăţătorilor organizat de MECT prin ISJ/CCD Suceava (consiliere şi orientare şcolară);
- Am participat în semestrul I (2007- 2008) la cursurile de formare şi dezvoltare
profesională din cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural;
Am participat în decembrie 2007 la cursul „ Instruirea centrată pe elev
evaluarea bazată pe competenţe în IPT”;
- Sunt din 20.02.2008 membru activ al Asociaţiei Educatorilor Suceveni;
- Am participat în data de 28.05.2008 la activitatea extracurriculară cu tema „Istoria
Administrativă a SUA”.
- Am „Diplomă de Participare” la Simpozionul local cu tema: „150 de ani de la
Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859” (26 ianuarie 2009)
- Am participat la Simpozionul Internaţional „EDUCAŢIE ŞI CETĂŢENIE
EUROPEANĂ” ediţia a V-a (Suceava 25 aprilie 2009) şi Suceava - aprilie 2010 (publicare
referat)
- Am participat la cursul „ Educaţie pentru cetăţenie democratică” în perioada 29
ianuarie-26martie 2010-09-2010
- Am participat la organizarea Concursului Naţional Media Kinder, ediţia a II-a
având ca scop stimularea interesului copiilor pentru cunoaşterea valorilor tradiţionale şi
universale – 24.02.2010
- Am participat în mai 2010 la diseminarea rezultatelor proiectului Leonardo da
Vinci „Transfer of innovation” e LiTA (e-Learning in Textiles &Apparel) organizat de
universitatea Tehnică „ Gh. Asachi” din Iaşi
- Am parcurs și promovat programul de formare continuă ”Cultura sănătății și
securității în muncă” – 04-06.2014;
-Am participat la evenimentul ”Eco educație pentru școli verzi” – martie 2016
- Am fost participat la Conferința anuală – proiectul Copiii Bucovinei – ediția a XIV
– oct 2016
- Am participat la numeroase concursuri școlare, județene, regionale și naționale;
- Am fost membru în Comisia de Evaluare Națională a școlii (din 2009);
- Am participat la Olimpiada de Educație Tehnologică ca membru evaluator și cu
elevi care au luat premii locale și județene.

Semnătura,

28.03.2014

semnatura
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