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INFORMAŢII PERSONALE Stoicescu Iulia-Maria  
 

 

  

 Sibiu, str. Jina nr. 21, cod 550058, jud. Sibiu, România  

-     0747082277       

 iulia454@yahoo.com; iulia.s77777@gmail.com  

-  

Messenger Iulia Stoicescu  

Sexul feminin | Data naşterii 12.07.1979 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

                                                             septembrie 2019 - prezent 
                                                          Școala Gimnazială “Ion Luca Caragiale” Sibiu 
                                                          profesor Limba engleză 

 
                                                              septembrie 2004 - august 2019 

                            Liceul Tehnologic Mîrşa, 555250, Str. C. Coposu, nr.1, Mîrşa, Jud. Sibiu                

LOCUL DE MUNCA            
POZIŢIA PENTRU CARE 

CANDIDEAZĂ 
PROFILUL PERSONAL 

Școala Gimnazială “Ion Luca Caragiale” Sibiu 
Director adjunct 

 
profesor limba engleză/limba și literatura română 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele activități și 
responsabilități  

  Profesor Limba română și limba engleză 
  Sectorul instructiv-educativ 

 
septembrie 2003 - august 2004 
institutor 
Grup Şcolar Industrial Construcţii Maşini Mîrşa, 555250, Str. C. Coposu, nr.1, Mîrşa, jud. Sibiu   
domeniul instructiv-educativ   
 
septembrie 2002 - august 2003     
învăţător     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Cisnădie, str. Ţesătorilor Nr.. 47, Cisnădie, jud. Sibiu  
domeniul instructiv-educativ 
 
septembrie 1999 - august 2002 
învăţător 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Cisnădie, str. Şelimbărului Nr. 1, Cisnădie, jud. Sibiu 

  domeniul instructiv-educativ 

 

- predarea limbii engleze/a limbii şi literaturii române la nivel primar/gimnazial/liceal; 

- educarea şi instruirea elevilor; 

- centrarea demersului instructiv-educativ/strategiilor de predare-învățare-evaluare pe cele  

8 competențe cheie prevăzute de programele/curriculum-ul/legislația școlară în vigoare; 

- educaţia permanentă; orientarea şi consilierea elevilor în calitate de profesor-diriginte; 

- coordonarea și desfășurarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în beneficiul elevilor; 

- comunicarea interpersonală; 

- menţinerea și permanenta consolidare a relaţiei familie-şcoală-comunitate; 

- implicarea familiei în activităţile instructiv-educative; dialog permanent cu familiile elevilor; 

- realizarea de parteneriate instituţie şcolară-familie pentru sprijinirea actului instructiv-educativ; 

- programarea activităţilor de învăţare/instruire; 

- elaborarea proiectelor didactice/detalierilor de conţinut; 

- organizarea şi amenajarea spaţiului de lucru; 

mailto:iulia454@yahoo.com
mailto:iulia.s77777@gmail.com
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

- dotarea proprie cu material didactic auxiliar; 

- dezvoltarea comportamentului social al elevilor; 

- formarea competențelor fundamentale şi aptitudinilor de comunicare ale elevilor; 

- evaluarea, aprecierea şi înregistrarea rezultatelor şcolare; 

- autoevaluarea permanenentă; participarea la cursurile de formare continuă; 

- activitate complexă ca profesor/angajat al școlii; 

- implicare în organizarea şi desfăşurarea de parteneriate/proiecte educaționale UE sau naţionale; 
- predare-evaluare eficientă în mediul online; 
- formare continuă. 

 

                                      Cursuri de formare 
                 Webinarii/stagii pregătire online 
                                                        
                                                     Perioada 

             Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare  

 

6.08.2020 
Webinar "Utilizarea practică a Resurselor Educationale Deschise. Recomandarile 
UNESCO / Practical use of Open Educational Resources. UNESCO recommendations", 
parte a seriilor de webinarii "Împreună Online / Together Online", organizate în colaborare 
cu Politehnica University of Timisoara, Romania, IEEE Romania, the EDEN Association, The 
Romanian Technical Universities Alliance; atestare participare: online badge/insignă virtuală 

 

iunie-iulie 2020  

Curs formare CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți,   Proiect 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020; Limba engleză, formator prof. Dorina Ucean, sesiunea iunie-iulie 2020 

 
11-19.05.2020 
curs formare Profesor în Online - Digital Nation (propus de Asociația Global Dignity)  
 
26.05.2020 
Webinar “Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la 
distanță” organizat de Editura Didactică și Pedagogică, EduMagic și Mozaik Education, 
adeverință participare nr. 1151 din 2.06.2020 
 
21.05.2020 
National Geographic Learning Webinars - “Keep An Open Mind” Webinar 
 
11-15.05.2020 
Webinar Course “Taking English Teaching Online” - Regional English Language Office, 
U.S. Embassy, Belgrade; presenter: Lisa Hundley; sesiuni Zoom 
  
12.05.2020 

Școala informală de IT - Platforme educaționale, sesiune Zoom: Sesiune 
demonstrativă a platformelor educaționale ce pot fi utilizate pentru organizarea 
cursurilor în mediu virtual (Google Classroom, Hangouts Meet, Zoom) 

 
7.05.2020 
Cursul tehnic Sellification.org - The Professionals Selling Game: Cursul 
SECRETELE ZOOM-ului - Tot ce trebuie să știi despre Zoom pentru a-l folosi la 
maxim (webinar online din seria Tehnologia, bat-o vina!) 

 
27.04.2020 
Webinar Education World Wide - “EduWW - your online school for the 21st 
century” hosted by education consultant Alexandra Alon and moderator Ronja 
Schistek 
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  10.04.2020 
  Webinar “Using Cambridge Resources for Online Teaching”, platforma Twinkle   
Star 

 
9.04.2020 
Webinar Cambridge We Go Digital Together - Twinkle Star Platform/Zoom 
 
2.04.2020 
Webinar “Discover our ready-to-use English activities to teach with Let's Talk” 
hosted by Yanick Demers, Lindsey Klein and Hannah H. - Robotel Platform (USA), 
Smart Class+ 
 
1.04.2020 
Webinar Sellification Educație Experimentală în Online - Ești profesor sau 
educator? Află cum poți susține activități interactive online! 
 
24.03.2020 
Seria de webinarii live “Alături de profesori și părinți în vremuri de criză”; 
subiect: Ca diriginte/profesor cum țin legătura cu elevii? Cum îi sprijin pe cei 
care au examene de evaluare națională în curând? 
 
20.03.2020 
Webinar Fischer International “Resurse pentru predarea la distanță” 
 
19.03.2020 
activitatea didactică a CCD Sibiu - Atelier pentru utilizarea platformelor de 
învățare la distanță în activitatea didactică/Resurse educaționale: Google 
Classroom, Edmodo și alte soluții; formator prof. Mihaela Seușan 
 
19.03.2020 
Webinarii EduCred (videoconferințe) - Cum utilizăm aplicațiile de 
productivitate Microsoft în cadrul EduCred? Atelier CRED-Webinar Instruire 
utilizare Teams/Office 365 (cu Robert Pufan, Partner Technical Arhitect în cadrul 
Microsoft România) 
 
28.11.2019 
Workshop-ul interactiv Comunicare stimulativă&Leadership Game for 
teachers (coach Cătălin Stoica&partners) desfășurat în incinta Școlii Gimnaziale 
Ion Luca Caragiale Sibiu 
 
15-17.11.2019 
Cursul/stagiul de formare Educație, Cultură și Spiritualitate Românească 
organizat de Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina 
(ACDERU), Cernăuți – Ucraina (diplomă de participare) 
 
24.10.2019 
Webinarul de formare continuă Aspire Teachers, Dream Management cu Mirela 
Oprea, life coach și consilier filantropic; director executiv Măriuca Morariu; 
platforma Zoom; Diplomă de participare Seria de Webinarii Aspire Teachers 
2019, cod referință AT-WEBINAR1-1-300 
 

  2015 
Curs formare Integrarea metodelor de educație non-formală a dezbaterilor 
academice la clasă, în cadrul proiectului ERASMUS+ “European Network of 
Debating Teachers” 
Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică în parteneriat cu Ministerul 
Educației și Cercetării 
Certificat de participare 
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  2014 
Tehnici de clarificare a valorilor şi educaţie morală (în cadrul proiectului 
POSDRU 157/1.3/S/137440 “DIDACTINO-Formare inovativă pentru valoare şi 
performanţă în cariera didactică”) 
Universitatea “Spiru Haret”, Centrul de Formare Profesională 
Atestat de formare continuă a personalului didactic 
 
2013 
Curs Managementul proiectelor educaţionale (02.11.2012-27.01.2013) 
SIP Galaţi 
Atestat de formare continuă a personalului didactic 
 
2012 
Curs Tehnologii de instruire online (e-Prof, în cadrul proiectului “Formarea 
personalului didactic din învăţământul secundar (ISCED 2-3) în vederea utilizării 
tehnologiei informaţiei şi a instrumentelor e-learning în activitatea didactică” – 
POSDRU/87/1.3/S/64227) 
Universitatea Politehnică din Bucureşti 
Atestat de formare continuă a personalului didactic 
 
2012 
curs Tehnici inovative în evaluare, în cadrul Festivalului Internațional ECOFEST 
JUNIOR, ediția a X-a, Simeria, Hunedoara; adeverința nr. 1186-1 din 9.07.2012 
Casa Corpului Didactic Deva 
Formare continuă  
 
2012 
Curs Pedagogia Cercetăşească - premisă în educaţia non-formală 
Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” 
Diplomă de participare 
formare continuă 
 

  2012 
Tehnici innovative în evaluare/Innovative techniques in evaluation 
CCD Deva 
Adeverinţă/Certificate attestation 
formare continuă 
 

  2011 
curs Consiliere şi dezvoltare profesională 
Casa Corpului Didactic Cluj 
Atestat de formare continuă a personalului didactic 
formare continuă 
 
februarie 2007 
adeverință 
curs Consiliere și orientare 
Casa Corpului Didactic Sibiu 
formare continuă 
 
2005-2007 
Studii postuniversitare 
diplomă Master – Management educaţional 
Management educaţional, Managementul resurselor umane, Management 
strategic, Managementul proiectelor etc. 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe 
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Studii postuniversitare 
2004-2005 
diplomă Studii aprofundate – „Evoluţia formelor poetice româneşti în secolul 
al XX-lea” 
poezia română 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte 
Studii postuniversitare 
 
iulie 2004 
certificat de atestare modul pedagogic „Departamentul pentru pregătirea 
personalului didactic” 
pedagogie, psihologie, didactică, metodică 
Universitatea „Lucian Blaga Sibiu”, Departamentul pentru pregătirea personalului 
didactic 
studii postuniversitare 
 
2000-2004 
diplomă de licenţă - profesor Limba şi literatura română/Limba şi literatura 
engleză 
licențiat în filologie 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
Facultatea de Litere şi Arte 
studii superioare/universitare de lungă durată   
 
20.03.2003- 15.05.2003 
adeverinţă 
curs formare „Consiliere şi orientare şcolară” 
Casa Corpului Didactic Sibiu 
Formare continuă 
 
11.02.2003- 11.03.2003 
adeverinţă 
curs formare „Educaţia integrată/incluzivă” 
Casa Corpului Didactic Sibiu 
formare continuă 
 
5.11.2001-9.11.2001 
adeverinţă 
curs formare „Stagiul de Abilitare curriculară, clasele I-IV” 
Casa Corpului Didactic Sibiu 
formare continuă 
 
11.09.2000-25.10.2000 
diplomă 
curs „Operator calculator” 
„International Computer School” 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
formare continuă    
 
1994-1999 
Colegiul Pedagogic “Andrei Șaguna” Sibiu 
Dublă specializare: educator-învățător 
diplomă Bacalaureat   
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

 C1/C2  profesor Limba și literatura engleză 

Limba franceză Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

                     B1                                     B1                                A2                                  A2                                  A2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ licențiat în filologie; 

▪ competenţe de comunicare dobândite prin absolvirea cursurilor/modulelor de formare continuă 
urmate; 

▪ comunicare strategică/a mesajelor complexe; 

▪ experienţa proprie practică/profesională acumulată în decursul a 21 ani de învățământ prin directă 
relaționare cu elevii și colaborare eficientă cu părinții elevilor; 

▪ inteligența emoțională; 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ competențe de leadership, asimilate prin exercitarea statutului de coordonator de 
programe/proiecte/parteneriate educative;   

▪ managementul de sine; 

▪ stabilirea regulilor și capacitatea de menținere a disciplinei; 

▪ proiectarea/planificarea strategică, luarea deciziilor, delegarea corectă a sarcinilor de lucru. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ empatie/ascultător empatic; 

▪ grad ridicat de adaptabilitate la noi situații;  

▪ capacitate de îndeplinire a atribuțiilor și de rezolvare situații problemă/de natură conflictuală; 

▪ abilități de relaționare, cooperare și socializare. 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
  Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat   

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

  

 ▪ o bună stăpânire/utilizare în mare măsură a suitei de programe de birou (procesor de text, calcul 
tabelar, software pentru prezentări etc.); 

▪ utilizare platforme online/softuri educaționale/instrumente de lucru online pentru predare-evaluare; 
 

Alte competenţe  ▪ scriere poezie/exprimare în versuri; 

▪ simț etic și estetic dezvoltat; 

▪ ambiție/consecvență/perseverență întru atingerea succesului profesional, a tuturor obiectivelor 
propuse; 

▪ capacitate de depășire a limitelor proprii. 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Permis de conducere  B  

Publicaţii/articole de specialitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lucrarea tematică Global Citizenship/A Good Citizen/What Does It Mean To Be Global? - A 
Traditional Demonstration Lesson within Global Citizenship Erasmus+ Project 2018-2020, 
publicată în volumul “Eficiență și calitate în educație” al Sesiunii naționale de comunicări 
științifice ale profesorilor de limbile engleză și franceză din învățământul preuniversitar din 
județul Sibiu, ediția a III-a, mai 2020; organizatori: ISJ Sibiu și ULB Sibiu; ISSN 2559-3471; ISSN-
L 2559-3471; 
 

- lucrarea tematică Future mega-ultra teacher - quo vadis? publicată în volumul de lucrări (cod 

ISBN 987-606-701-320-7) al Simpozionului Național The Role of the Language Teacher Shaped 
by the Changes in the Cultural and Socio-Economical Context, secțiunea B. Profesori: 
Teacher and/or Technology. Where to?; simpozion organizat de Colegiul Național Gheorghe 
Șincai Baia Mare, Maramureș, 15 octombrie 2019; 
 
- volumul Istoria scrisă de tineri, III, editor prof. Din Petre, editura Napoca Star 2017, cod ISBN 978-606-
690-475-9: lucrarea tematic-interdisciplinară Valorile naționale în opera poetică și proza lui Mihai 
Eminescu. Patriotismul poetului național, în calitate de profesor coordonator al elevelor Bianca 
Hâmbărianu și Badiu Roxana Dora, cls. a XII-a liceu. 
 
- pagina 8 a revistei școlare Între colegi, revista Liceului Tehnologic Mîrșa, ediția Nr. 1 din anul XVI, ISSN: 
1842-449X, iunie 2016: Imnul proiectului european Erasmus+ European Goodwill Cup, imn conceput de 
prof. Iulia Stoicescu și prezentat oaspeților din străinătate/țărilor partenere în proiect de către elevi ai claselor 
a VI-a și a VII-a; 

 
- paginile 24-25 ale revistei școlare Între colegi, revista Liceului Tehnologic Mîrșa, ediția Nr. 1 din anul XVI, 
ISSN: 1842-449X, iunie 2016: prezentarea în cadrul Secțiunii didactice a proiectului didactic “Protejăm 
și iubim animalele abandonate” - lecție realizată în colaborare cu prof. pentru învățământul primar Stoica 
Diana; 

 
- creații literare ale elevilor (profesor îndrumător) publicate în cartea „Poveştile Crăciunului - Antologie de texte, 
creaţie lirică şi proză ale cadrelor didactice şi elevilor”, coord. Imbrişcă Hermina, Stoleru Dana, Garlaciov 
Roxana, Editura Serafica, Roman 2012, cod ISBN 978-606-8092-57-7; 
 
- creaţii literare ale elevilor (profesor îndrumător) publicate în cartea „Vin sărbătorile! - Culegere de texte 
literare”, coord. Iulia Budău, Adriana-Claudia Moisă, Editura Rovimed Publishers, Bacău 2011, cod ISBN 978-
606-583-247-3; 
 
- creaţii literare ale elevilor (sub titlul generic „Natura şi copilăria”) publicate în broşura „Grădina copilăriei”, 
cuprinzând lucrările participante la Expoziţia-concurs naţional de creaţie literară şi plastică, ediţia a II-a, 28 mai 
2012, organizată de ISJ Argeş la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 19, Piteşti; Editura Elicart, cod ISBN 978-606-
8346-56-4; 
 
- lucrare proprie, intitulată „Periplu prin artă şi cultură”, disponibilă în format electronic pe CD-ul care conţine 
lucrările prezentate în cadrul Simpozionului judeţean cu participare naţională „Educaţia… şi în afara 
şcolii”, Brăila 2011; cod ISSN/ISSN-L 2248-387X, Editura PROILAVIA Brăila 2011; 
 
- creaţii ale elevilor cuprinse pe CD-ul „Culori, bucurii, sărbători”, Ediţia a III-a (a acestui proiect), 2011-2012, 
ISSN/ISSN-L 2247-3815; 
 
- lucrare proprie Proiect Comenius „Good food, feel well!” publicată în Numărul 8/2012, anul 15 al revistei 
„DASCĂLUL CARAŞ-SEVERINIAN Periodic al ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR CARAŞ-SEVERINENI”, ce 
conţine lucrările Simpozionului Internaţional „Şcoala românească fără frontiere”, SERBIA, Bela Crkva (Biserica 
Albă), 7-8 iulie 2012, Editura CCD CS, ISSN 1843-2638. 
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Proiecte/Parteneriate 
educaționale 

(naționale și europene) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 (proiect în implementare/următoare desfășurare)  

Proiect educațional BRIDGES (Build, Relax, Inspire, Dare, Give, Encourage, Share); parteneriat 
Şcoala Nr.4 “Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa, jud. Dâmboviţa - Școala Gimnazială “Ion Luca 
Caragiale” Sibiu - profesor coordonator proiect pentru Școala Gimnazială “Ion Luca Caragiale” alături 
de director/profesor coordonator Simion Constantin Romulus; 

 

2019-2021   

Erasmus+ Project “MaGIC - Motivate Games, Increase Competences” (reference number 2019-1-
TR01-KA229-077232_5) - membru activ în echipa de proiect a Școlii Gimnaziale “Ion Luca Caragiale” 
Sibiu; 

 

2018-2020 

Erasmus+ Project “Global Citizenship” (reference number 2018-1-NL01-KA229-038873_2) - 
membru activ în echipa de proiect a Școlii Gimnaziale “Ion Luca Caragiale” Sibiu; 

 
2016-2017 
Proiect educațional FACTS! (Fun, Activity, Collaboration,Tollerance, Support); parteneriat Şcoala 
Nr.4 “Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa, jud. Dâmboviţa - Liceului Tehnologic Mîrșa; profesor 
coordonator proiect pentru Liceului Tehnologic Mîrșa; coordonator al activităților tematic-educative 
desfășurate în această a patra întâlnire de proiect, intitulată “Happy Winter la Liceul Tehnologic 
Mîrșa!”; 
 

iunie 2017 
Participare la Simpozionul Național “Activitatea didactică prin exemple de bune practici” organizat de Liceul 
Tehnologic Mîrșa în parteneriat cu ISJ Sibiu și CCD Sibiu; participare cu ampla lucrare tematică Periplu prin artă 
și cultură; 
 
25.02.2017 
Participare la Sesiunea de Comunicări și Referate pentru elevi “232 de ani de la martiriul lui Horea și 
Cloșca”, ediția a VII-a, la Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr” Avrig; profesor coordonator al elevelor Hâmbăreanu 
Bianca și Badiu Roxana Dora din cls. a XII-a liceu pentru lucrarea tematic-interdisciplinară Valorile naționale în 
opera poetică și proza lui Mihai Eminescu. Patriotismul poetului național; 
 
30.01.2017 
Profesor colaborator în cadrul Proiectului educațional “Școala fără violență” desfășurat pentru marcarea 
Zilei internaționale a violenței școlare; profesor coordonator al elevilor din cls. VI-VIII pentru creație literară 
(poezie și eseuri) și afișe tematice, la Liceul Tehnologic Mîrșa; 
 
25.11.2016 
Profesor coordonator Proiect educativ “Bucuriile anotimpurilor” în parteneriat cu Școala Gimnazială I.L. 
Caragiale Sibiu, clasa a III-a; coordonare a activităților educative desfășurate cu prilejul primei întâlniri de proiect 
- “Bucuriile iernii” (în colaborare cu înv. Diana Stoica, documentarist Ioana Cotoarbă și înv. școală Sibiu - Lucica 
Râpan); 
 
22.03.2017 
Profesor colaborator în cadrul proiectului “Picăturile planetei albastre”, proiect desfășurat de către Liceul 
Tehnologic Mîrșa pentru marcarea Zilei Internaționale a Apei; participare cu elevi ai clasei a VI-a la secțiunile de 
concurs creație literară și afișe tematice, secțiuni la care elevii au obținut și premii;  
 
2015 
Proiectul „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor 
cu dizabilități, pentru profesori” - absolvire curs formare “e-Mentor” și participare la stagiul practic/vizita 
de studiu din Bologna, Italia, organizată în cadrul proiectului. 
Cod Contract: POSDRU/157/1.3/S/140877; Beneficiar: Universitatea ″Lucian Blaga″ din Sibiu 
(Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară: 1. Educația și formarea profesională 
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Simpozioane/Seminarii/Sesiuni de 
comunicări/Conferințe 

județene/naționale/internaționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviste școlare 

 

 

 

în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. Domeniul major de intervenţie: 
1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională); 
 

2014-2016 
Erasmus+ “European Goodwill Cup” - membru activ în echipa de proiect a Liceului Tehnologic Mîrșa 
Strategic Partnership for School Education; participare la mobilitatea din Bulgaria; 

 
3.07-10.07.2013 
profesor îndrumător/însoţitor al elevilor participanți la schimbul de experienţă/parteneriatul 
educațional Walles High School England - Technological High School Mîrşa, în Sheffield, Anglia; 

 
2011-2013 
Parteneriat Multilateral Comenius “Good food, feel well”- membru activ în echipa de proiect a 
Liceului Tehnologic Mîrșa; participare la mobilitatea din Andria, Italia. 

 
30.03.2019 - participare la Conferința Județeană Cartea și lectura ca demersuri de spiritualizare a școlii și 
comunității, desfășurată la Liceul Tehnologic Mîrșa în cadrul Proiectului educativ 2019 ANUL CĂRȚII - 
Programul național România citește!; 

9.03.2019 -  Participare la Simpozionul Național Metode inovative și tehnici de învățare în activitatea 
didactică, cu lucrarea tematică Zâmbind, ne dăm mâna peste hotare…, Proiect Comenius Good food, feel 
well! - mobilitatea din Andria, Italia; simpozion organizat de Liceul Tehnologic Mîrșa în colaborare cu ISJ Sibiu, 
CCD Sibiu, CCD Prahova, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș; 

21-22.06.2017 - participare cu elevii clasei a IX-a învățământ profesional și ai clasei a XI-a învățământ liceal la 
activitățile cultural-educative ale Modulului 1 din cadrul evenimentului “Academia de Vară Samuel von 
Brukenthal” organizat de Asociația Proiect Transilvania; tematica Modulului 1: Icoană și spiritualitate; activități: 
seminarul “Icoana între trecut și prezent” - pr. prof. dr. Nicolae Chifăr și seminarul “Tinerețea și icoana” - pr. 
prof. dr. Constantin Necula - la Palatul Brukenthal Avrig; 
 

28.02.2015 - participare la Sesiunea de Comunicări Științifice “230 de ani de la martiriul lui Horia, Cloșca și 
Crișan” organizată de către Liceul Tehnologic Mîrșa; profesor îndrumător/coordonator al lucrărilor tematice 
propuse de elevele participante din clasa a XI-a liceu; 

 
7-8.08.2012 - participare cu lucrare la Simpozionul Internaţional „Şcoala românească fără frontiere”, Serbia, 
Bela Crkva (Biserica Albă); 

 
iulie 2012 - participare la Conferinţa Internaţională Eco, Simeria-România, în cadrul Festivalului Internaţional 
Ecofest Junior, ediţia a X-a; 

 
ianuarie 2012 - participare la Simpozionul judeţean/concurs „Eminescu-legenda sufletului românesc”, ediţia 
I, Şcoala „Vasile Cârlova” Târgovişte în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Casa Corpului 
Didactic Dâmboviţa; 

 
1.07.2011 - participare cu lucrare la Simpozionul Judeţean cu participare naţională „Educaţia… şi în afara 
şcolii”, Școala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”, Brăila; 

 
2011 - participare la Simpozionul Naţional „Inovaţie şi creativitate în învăţământul european”, ediţia a II-a, 
secţiunea Creaţie literară, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Cisnădie, jud. Sibiu; 

 
8.04.2011 - participare la Simpozionul Internaţional „Tradiţie şi inovaţie în educaţia secolului XXI”, Premiul 
al II-lea, ediţia I, Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş, jud. Sibiu. 
 
 

 
octombrie 2010 - iunie 2011 - profesor coordonator al revistei „Între colegi” a Grupului Şcolar Mîrşa, cod ISSN 
1842-449X, numerele 1-3, anul XII; 
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ANEXE   

 

 

Distincții 

 

 

iunie 2011 - Diploma onorifică  “Dascăl de excelență” acordată dnei. profesor Ordean (Stoicescu) Iulia, 
Grup Școlar Construcții Mașini Mîrșa, jud. Sibiu pentru participarea de excepție în cadrul Concursului 
Interjudețean “Portret de dascăl” organizat de Școala Generală “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, jud. Gorj 
(inspector general Paralescu Iustin, director Băluțescu Ovidiu). 
 
 


