Curriculum Vitae
Nume

IOANA ŞTEFANIA SIMIAN

Adresă
Telefon
E-mail
Data naşterii
Experienţă
profesională

1 septembrie 2005 - 31 august 2006
Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Neculce” şi Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Iaşi
1 septembrie 2006 - 31 august 2009
Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava
1 septembrie 2009 - 31 august 2010
Şcoala de Arte şi Meserii „Nicolae Stoleru”, Baia, Suceava
1 septembrie 2010 – prezent
Şcoala Gimnazială Adâncata şi Şcoala Gimnazială nr.8 Suceava
A. Profesor de Educaţie Muzicală şi profesor diriginte
B. Membru în Consiliul de Administraţie al şcolii, Responsbil
Comisia Metodică a Consilierilor Educativi, Responsabil Comisia
Metodică a profesorilor diriginţi, Coordonator Comisia pt
organizarea manifestărilor cultural-artistice, Membru in Comisia pt
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în învăţământul preuniversitar,
Membru în Comisia pt prevenirea şi combatarea violenţei în mediul
şcolar, Responsabil Comisia de promovare a imaginii școlii
Responsabilităţi:
 Instruirea si educarea elevilor din clasele III-X la disciplina
educatie muzicala in conformitate cu cerintele programei
 Urmărirea obiectivelor cognitive, de limbaj, psihomotorii, afective,
estetice, ale educaţiei pentru societate, astfel încât elevii să
devină indivizi adaptabili şi flexibili.
 Oferirea unui model de comportament civilizat, etic, de limbaj şi
echilibru emoţional.
 Facilitarea învăţării prin adaptarea la o situaţie concretă, prin
flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate.
 Instruirea si educarea elevilor prin organizarea de activitati care
sa le dezvolte spiritul creator si competitivitatea: spectacole cu
diferite ocazii, concursuri
 Participarea la cercuri pedagogice si consfatuiri
 Coordonarea activităţii pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare
 Identificarea
de
promotori
de
proiecte
cu finantari
nerambursabile.
 Redactarea propunerilor de proiecte, redactarea bugetelor,
identificarea potenţialilor parteneri, redactarea documentelor şi a
fişelor financiare, calculul costurilor.
 Comunicarea şi cooperarea cu autorităţile administraţiei publice.
 Organizarea şi dezvoltarea cooperării şi schimburilor culturale,
ştiinţifice, artistice, sportive, civice şi educaţionale cu organizaţii
din ţară şi străinatate.





Elaborarea şi implementarea de programe de instruire.
Organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice, artistice, sportive
de promovare a resurselor locale.
Centralizarea şi monitorizarea desfăşurării manifestărilor propuse
de fiecare comisie metodică

Realizări:
























Fondarea şi coordonarea programului « Un zâmbet în dar »,
program ce conţine participarea elevilor la spectacole cu diferite
ocazii (sărbatorile de iarnă, 1-8 martie, 1 iunie) organizate în
centrele de plasament din Suceava, Spitalul de psihiatrie, Cămine
de bătrâni, în scopul dezvoltării unei atitudini pro-sociale
Organizarea de spectacole cu specific popular în cadrul cărora
elevii, prin participare, cunosc unele din obiceiurile şi tradiţiile
româneşti şi contribuie la păstrarea lor
Coordonator activităţi în cadrul Concursului de Film Scurt cu tema
« Eu sunt o tara UE » din cadrul Săptămânii europene a tineretului
sucevean( premiul II )
Coordonarea elevilor în cadrul concursului de afişe şi pliante
« Deviza mea :Nu drogurilor !!! » ( premiul II )
Conceperea şi editarea proiectului transfrontalier « Educaţia-punte
transfrontalieră « (proiect derulat prin fonduri PHARE)
Coordonator activităţi în cadrul proiectului « Educaţia-punte
transfrontalieră »
Membru în comitetul Eco-Şcoala şi responsabil activităţi în cadrul
programului Eco-Şcoala
Elaborarea de materiale didactice multimedia
Organizarea festivităţilor absolvire
Membru în comisia pentru promovarea imaginii şcolii(2007-20010)
Membru în echipa de organizare a „Balului bobocilor” (2007 şi
2008)
Responsabil organizare cerc pedagogic (2008 şi 2009)
Salariu de merit (2009)
Iniţierea şi coordonarea unor parteneriate cu şcoli sau diverse alte
instituţii din judeţ
Atragerea de finanţări extrabugetare nerambursabile în scopul
asigurării transportului copiilor în diferite locaţii
Pregătirea şi coordonarea elevilor pentru participarea la o emisiune
radio
Pregătirea şi coordonarea elevilor pentru participarea la două
emisiuni televizate
Organizarea şi monitorizarea desfăşurării activităţilor în cadrul
Cercului Consilierilor Educativi cu tema „Educaţia-necesitate şi
permanenţă”
Coordonarea şi pregătirea elevilor pentru participarea la un
concurs judeţean pe teme de cunoaştere, protejare şi promovarea
patrimoniului cultural naţional
Obţinerea unor cofinanţări nerambursabile de la bugetulConsiliului
Local.
Creşterea prestigiului unităţilor şcolare prin articole apărute în
mass-media
Organizarea festivalului judeţean « Festivalul copiilor » (iunie,2010)












Educaţie şi
formare





Limbi străine
cunoscute
Aptitudini şi
competenţe

Organizarea festivalului judeţean « Baia-file de istorie » (august,
2010)
Organizarea programului pentru zilele Şcolii Gimnaziale nr. 8
Suceava şi membru în comisia de selecţie a momentelor
spectacolelor desfăşurate la Caca de Cultură a Sindicatelor
Suceava (mai 2013, mai 2014)
Pregătirea copiilor şi participarea la concursul judeţean de colinde
« Colind de Crăciun » ediţia a III-a organizat la Iulius Mall Suceava
de Asociaţia Euroactiv (premiul II, decembrie 2013)
Organizarea festivalului, pregătirea copiilor şi participarea la
Festivalul Interjudeţean « Sărbătoarea de sub Brazi », Adâncata
(premiul II, iunie 2014)
Pregătirea copiilor şi organizarea spectacolelor desfăşurate cu
diverse ocazii (Crăciun, 1-8 Martie, ziua copilului)
Pregătirea copiilor şi participarea la concursul organizat la
Shopping City Suceava cu ocazia zilei copilului (premiul special,
iunie 2014)
Pregătirea copiilor pentru participarea la programul artistic din
cadrul proiectului Comenius „From story to story” desfăşurat la
Iulius Mall Suceava (iunie 2014)
Decembrie 2007-ianuarie 2008 - Curs „Managementul proiectelor
de cooperare europeană”
Ianuarie 2008 - Stagiu de formare „Consiliere si orientare”
2005 - 2007– Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Master
2000 - 2005 – Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi,
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi
Teatru, Specialzarea Pedagogie muzicală
Aprilie 2003 - Elveţia (Montreux) – schimb de experienţă

Limba engleză – vorbit, scris, citit - mediu
Limba italiană – vorbit, scris, citit - avansat
-

Înţelegerea comportamentului uman.
Capacitate de analiză, sinteză, selecţie.
Experienţă în exprimare orală în faţa publicului.
Capacitate de cooperare.
Capacitate şi obişnuinţă de acumulare rapidă de noi cunoştinţe.
Bun coordonator de activităţi
Bun organizator

Aptitudini şi
competenţe
tehnice

Utilizator eficient computer - pachet MS Office, Internet.

Permis de
conducere

Categoria B, 2004

