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INFORMAŢII PERSONALE

Marchitan Gabriela-Daniela
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LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL

Inspector Școlar General Adjunct
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea
Profesor de matematică – Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”
Focșani

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1991-prezent

Profesor de matematică
. Inspector general scolar general adjunct conform
O.M.E.N.C.S.nr.5649/26.10.2016 ,numita prin detasare in iteresul
invatamantului
.Calitatea de membru al Corpului Național de experți în managementul
educațional ,conform deciziei nr.9423 din 12.09.2016
.Presedinte a Comisiei judetene de examen privind organizarea si
desfasurarea examenului national de difinitivare in invatamant conform
deciziei nr.1301/330.09.2016
.membru al Consiliului de administratie al I.S.J. Vrancea conf.deciziei nr.1345
din 28.10.2016
.membru in Consiliul de administratie al Centrului Judetean de resurse si
Asistenta Educationala Vrancea
.membru in Comisia de organizare si evaluare pentru selectarea elevilor din
cadrul Centrului de pregatire a elevilor capabili de performanta in matematica si
informatica conf.deciziei nr.1363 din 02.11.2011
.presedinte a comisiei de casare a formularelor pentru atele de studii
necompletate aflate in stocul I.S.J. Vrancea conform deciziei nr. 1435
din28.11.2016
.Vicepresedinte a Comisiei Judetene pentru prevenirea si combaterea violentei
in unitatile de invatamant preuniversitar la nivelul judetului Vrancea, conform
deciziei nr.1436 din 28.11.2016
.Membru in Colegiul de disciplina a I.S.J. Vrancea conf. Deciziei1434 din
25.11.2016

.
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▪ Prof. titular Școala cu clasele I-VIII Nereju Mic-in urma rezultatului
Concursului de titularizare din august 1991.Ordi M.E.S. nr.111293/1991
▪ Prof. detașat Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani
▪ Prof. titular Școala cu clasele I-VIII Tîmboiești
▪ Prof. titular Grupul Școlar Agricol Odobești
▪ Prof. detașat Liceul de arte ”G. Tăttărescu” Focșani
▪ Prof. titular Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani(2010-prezent)
▪ Calitatea de membru al Corpului Național de experți în managementul
educațional - 2016

EDUCAŢIE ŞI FORMARE


1991 Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași – Facultatea de matematică, specializarea Matematică-

Fizică


2002 Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași – Facultatea de matematică, specializarea Matematică, cu
durata studiilor cinci ani

Grade didactice în matematică:
-definitiv – 1994
- gradul II – 1998
- gradul I – 2002

Studii postuniversitare – Profesori Documentariști – Universitatea din București – 2010

2016: Program de formare continuă – Tehnici de Informare și Comunicare – C.C.D.
Vrancea(20 credite)

2016: Program de formare continuă – Predarea-Învățarea limbii franceze printr-un demers
comunicativ-acțional – C.C.D. Vrancea(12 credite)

2014:Program de formare continuă:CONSILIERE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL-Furnizor:INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI(20 credite)

2014: Program de formare continuă:”Pregătire pentru bacalaureat, folosind metode
colaborative, o provocare pentru elevi, părinți și cadre didactice”(10 credie)

2012:Curs de formare ”Competențe Curriculare-priorități ale reformei”, în cadrul proiectului
POSDRU/87/1.3/S63671(25 credite)

2012:Curs de formare ”Dezvoltarea profesională în Societatea Cunoașterii”, în cadrul
proiectului POSDRU/87/1.3/S63671(25 credite)

2011:Program de formare continuă:ABORDARE PSIHOPEDAGOGICĂ MODERNĂ A
ELEVULUI-Furnizor:CCD Vrancea(15 credite)


2011:Program de formare continuă:PROFESOR-ELEVI-PĂRINȚI-COMUNITATEFurnizor:CCD Vrancea(15 credite)



2009: Program de formare continuă:GRAFICĂ ȘI MULTIMEDIA-Furnizor:Centrul Național
penru Curriculum și Evaluare în învățământul preuniversitar(15 credite)



2008: Program de formare continuă:DeCeE- Furnizor:Centrul Național pentru Curriculum și
Evaluare în învățământul preuniversitar(15 credite)



2008: Program de formare continuă:COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI
RELAȚIONARE,COMPETENȚE MANAGERIALE(31 credite)



2007: Program de formare continuă:TEHNICI INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICAREFurnizor:CCD Vrancea(30 credite)



2004:Stagiu de formare pentru directorii unităților școlare-Furnizor:CCD Vrancea(90 ore)

COMPETENΤE PERSONALE
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Curriculum Vitae

Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Franceză

B2

A2

A2

A2

A2

Engleză

A2

A2

A2

A2

A2

Competenţe de comunicare

Activitatea de profesor de matematică o desfășor începând din anul1991.În acești ani am desfășurat
și activitatea de diriginte ceea ce m-adeterminat să am o bună comunicare cu elevii, părinții,
colegii,comunitatealocală.Am participat la diverse cursuri si simpozioane care să-mi perfecționeze
comunicarea cu elevii si adulții.
▪ ATESTAT DE FORMARE:PROFESORI-PĂRINȚI-COMUNITATE-2011- C.C.D.VRANCEA
▪ ATESTAT DE FORMARE:ABORDARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI – 2011 – C.C.D.
Vrancea
▪ CERTIFICAT MENTOR-2009,,FORMARE STUDIA” IAȘI
▪ AM PARTICIPAT LA PROIECUL ,,GARANȚII PENTRU TINERI”,2014
▪ AM ABSOLVIT PROGRAMUL DE FORMARE ,,COSILIERE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ”, DERULAT DE CĂTRE INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE
EDUCAȚIEI
▪ AM ABSOLVIT CURSUL ,,FORMATORI DE FORMATORI” – C.C.D. VRANCEA
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Competenţe
organizaţionale/manageriale










Competenţe dobândite la locul de
muncă








▪
leadership (în prezent, sunt responsabilă a Catedrei de matematică din cadrul
Colegiului )
▪
fac parte din Consiliul de Administrație al Colegiului
▪
fac parte din echipa de promovare a imaginii școlii
▪
Am urmat cursul ,,GETTING STARTED WITH PROJECTS”/2010
▪
Am absolvit Programul de formare continuă Consiliere și Consultanță în
Management Educațional destinat grupului țintă directori, inspectori, cadre didacticeaspiranți la funcții manageriale derulat de către Institutul de Științe ale Educației(9
nov.2013-3 ian.2014) )
▪
Am fost profesor coordonator al Proiectului Project nr. 2015-1-TR01-KA102017158, “Improving vocational skills for electronic security systems”, derulat la nivelul scolii
noastre in colaborare cu DEVELI MESLEKI VE TEKNIK EGITIM MERKEZI,Turkey.

În activitatea de profesor de matematică am desfășurat în fiecare an ore
de pregătire suplimentară cu elevii claselor terminanale in vederea
examenului de Bacalaureat.
Am pregătit elevii pentru participarea la diverse competiții
Am participat in cadrul examenelor si concursurilor școlare atât ca
profesor organizator cât și ca profesor evaluator.
Am încercat să-mi perfecționez activitatea de profesor evaluator
participând la simpozioane și cursuri pe tema evaluării in educație.
Am primit atestatul de formare :dezvoltarea competențelor de evaluare
ale cadrelor didactice-2008/C.C.D.Vrancea
Am făcut parte din proiectul POSDRU/153/1.1/S/138618, ”Să ne pregătim pentru BAC!”
Am implementat la nivelul școlii programul ”Junior Achievement Young Enterprise”

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar

▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office.
▪ Am încercat să-mi perfecționez activitatea in domeniul informatic participand la diverse cursuri de
formare.
▪ GRAFICĂ ȘI MULTIMEDIA-2009/C.C.D.Vrancea
▪ Am participat STUDIUL INTERNAȚIONAL OECD PRIVIND PROCESUL DE PREDARE
INVATARE-TALISC2013
▪ AM PARTICIPAT LA ATELIERUL DE LUCRU CU TEMA,,SUNT MEMBRU AL REȚELEI PIL
NETWORK-REȚEAUA PROFESORILOR INOVATIVI,™/2013

Permis de conducere

B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Curriculum Vitae
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Referinţe
Cursuri








Scrieţi numele şi prenumele

Am participat la implementarea si derularea următoarelor proiecte:
Zilele europene ale patrimoniului
Proiectul pentru voluntariat ”Nu ești singur”
Am participat la festivalul național școlar de creativitate și inovare ”Inovafest”,ediția a VIIa,25 martie 2016 cu lucrarea ”Rolul matematicii în rezolvarea problemelor cu conținut
tehnic”
Am participat în calitate de profesor coordonator la proiectul ”Improving vocational skills for
electronic security systems”, project no. 2015-1-TR01-KA102-017158
Am participat la Forumul Educațional Magister cu tema ”Cultura digitală în Școala
Secolului XXI”
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