Curriculum Vitae

INFORMAŢII
PERSONALE

Miron Carmen - Luminița
Strada Tudor Vladimirescu bl.25 sc.E ap16, 530180 Miercurea Ciuc
+40 726 113 172
lumimiron@yahoo.com
Data naşterii 07 septembrie 1963

LOCUL DE MUNCĂ
PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
01 aprilie 2003 - prezent

Director
Școala Gimnazială ,, Liviu Rebreanu” Miercurea Ciuc

Director
Școala Gimnazială ,, Liviu Rebreanu”
Strada Patinoarului nr.2, 530133 Miercurea Ciuc (România)
Coordonator CEAC, membru în CNEME
Coordonarea activității educaționale
Elaborarea proiectului de încadrare
Administrarea fondurilor bugetare și a patrimoniului
Evaluarea și monitorizarea activității angajaților
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie - învăţământ preuniversitar

Martie 2016

Membru în grup de lucru
Proiect Erasmus plus ”EUCLIL4all” n.2014-1-IT02-K101-001581
Participare la program ,, job shadowing” pt. observarea metodelor de lucru
în alternativa educațională Step by Step
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie - învăţământ preuniversitar

Iulie 2015 -Decembrie 2015

Expert local monitorizare
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HARGHITA
Organizare și monitorizare proiect POSDRU/190/1.1./S/156906 ,, Educație și
performanță” la nivelul școlii
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie - învăţământ preuniversitar

2009-2016

Secretar/membru în comisiile de organizare și evaluare a olimpiadelor
locale/județene de limba engleză/ limbă și comunicare/chimie/
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HARGHITA
Organizarea /desfășurarea /evaluarea olimpiadelor școlare
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie - învăţământ preuniversitar
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2009 - 2016

Președinte /membru/secretar în Comisia de organizare a Concursului pt.
ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate la nivel județean/național
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HARGHITA
Participare la înscrierea candidaților la nivel județean și la organizarea probei
scrise a concursului în fiecare an
Tipul sau sectorul de activitate Mobilitatea personalului didactic

Sept. 2008 - August 2010

Membru în echipa de proiect școlar Comenius 08-PM-363-HR-IT
,,Toate realitățile și visele împreună”
Școala Generală ,, Liviu Rebreanu”
Organizare activități de proiect, realizare site proiect, diseminare, gestionare
resurse financiare
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie - învăţământ preuniversitar

2008-2010

Membru în echipa de proiect international ,, Mozaic-Educație Interculturală în
comunități Multietnice ”
Fundația Pestalozzi România în parteneriat cu Pestalozzi Children’s Foundation
Elveția
Organizare de activități de proiect, evenimente pentru diseminarea proiectului,
gestionare resurse financiare, comunicare și raportare către finanțator
Tipul sau sectorul de activitate Educație informală extracurriculară

1 sept.1986 – prezent

Profesor de fizică/diriginte/ membru în CA/responsabil Comisie metodică
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, Miercurea Ciuc
Predarea fizicii la ciclul gimnazial, obţinerea performanţelor cu elevii pasionaţi de
fizică, evaluarea progresului şcolar al elevilor, organizarea unor activităţi
extraşcolare atractive şi utile
Tipul sau sectorul de activitate Educație

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Mai 2014-Octombrie 2015

Martie – Mai 2013

Adeverință
Universitatea ,,Valahia ” , Târgoviște
Program formare ,,ProWeb” ( 22 credite)
Competențe dobândite : utilizare multimedia, instrumentație virtuală, și web 2.0
în aria curriculară ,, Matematică și științe ale naturii” și a Internetului in comunicare
și stocare/ salvare de date / documente
Adeverință
Fundația Academică ,,ALUMNI”, Constanța
Program formare ,, Managementul situațiilor de criză la nivelul unității
școlare”( 30 credite)
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Noiembrie 2012

Certificat absolvire
S.C.INFO EDUCAȚIA S.R.L. , Iași
Program formare inițiere ,,Manager financiar ” ( 80 ore)
Competențe dobândite : întocmirea unui plan financiar, analiza veniturilor și
cheltuielilor, lucrul în echipă, comunicare eficientă

Mai –Iunie 2011

Atestat de formare continuă
Institutul de Științe ale Educației , București
Program formare ,,Tinerii împotriva violenței” (21 credite )
Competențe dobândite: dezvoltarea unor strategii de prevenire și combatere a
violenței în spațiul școlar

1-5 august 2011

Adeverință
MECTS
Program formare ,,Leadership și management educațional în sistem
descentralizat” (14 credite )

Mai - Octombrie 2009

Mai - Octombrie 2008

Atestat de formare continuă
Universitatea ,, Trasilvania” Brașov
Program formare ,,Academica I - Program de formare - dezvoltare a
profesorilor din învățământul gimnazial și liceal ”(30 credite )
Discipline: Tehnici informaționale computerizate
Certificat participare
Fundația Pestalozzi București
Curs formare ,,Metode active și interactive în educație” / ,, Educație
interculturală” (48 ore )
Competențe dobândite: scriere proiecte interculturale, utilizare noi metode
interactive

Octombrie 2004 - Iulie 2006

Octombrie 200-Iunie 2003

Diplomă de master - Management educațional
Universitatea ,,Lucian Blaga” , Sibiu
Discipline studiate :Management educaţional , Mangementul resurselor umane,
Managementul proiectului, Marketing educational, Comunicare organizatională,
Management financiar, Politici educaționale pentru integrare europeană,
Limba engleză
Diplomă de conversie profesională - Informatică – nivel postuniversitar
Universitatea Babeş-Bolyai / Facultatea de matematică și informatică,
Discipline studiate : Birotică și tehnici multimedia , Retele de calculatoare, Sisteme
de operare, Baze de date, Metodica predării informaticii

1982 – 1986

Diplomă de licență - Fizică
Universitatea din București-Facultatea de fizică, București
Discipline studiate: Fizică, Matematică, Chimie, Limba franceză, Pedagogie,
Metodica predării fizicii
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COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

engleză
franceză

română
ÎNȚELEGERE

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversaţie
B1
B1
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A1
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2:
Utilizator experimentat

Competenţe de
comunicare

- competenţe de relaţionare şi comunicare (interpersonală şi de grup)
dobândite în cadrul diverselor activităţi la care am participat atât în ţară cât
şi în străinătate prin lucrul cu persoane diverse (cadre didactice, părinți,
angajați ai instituțiilor publice);
- capacitate bună de adaptare la medii multiculturale, dobândită în cadrul
participării la proiecte naţionale şi internaţionale desfăşurate în şcoală începând
din anul 2003 .

Competenţe
organizaţionale/
manageriale

- experiență în gestionarea de proiecte și echipe , climat de lucru pozitiv;
- spirit organizatoric dobândit prin coordonarea desfăşurării concursurilor şi
olimpiadelor şcolare, simulărilor și examenelor de evaluare națională,
concursurilor de titularizare la nivel de județ ;
- atragerea şi gestionarea resurselor extrabugetare pentru îmbunătățirea activității
în școală .

Competenţe dobândite la
locul de muncă

- competenţe editoriale dobândite ca membru în colectivul de redacţie a unor
reviste aniversare , editarea de calendare, broşuri, pliante de promovare a
activităţilor desfăşurate în şcoală ;
- cunoașterea și utilizarea instrumentelor financiare specifice sectorului bugetar
învățământ .

Competenţe informatice

- o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),
cunoștințe despre Internet, utilizare multimedia dobândite prin cursuri și lucru
practic .

Alte competențe

- acordare de prim ajutor în caz de urgență, în urma absolvirii cursului organizat de
Serviciul de ambulanță județean Harghita;
- disponibilitatea de a învăţa lucruri noi şi capacitatea de adaptare la situaţii şi
activităţi imprevizibile;
- capacitate empatică, capacitate de analiză şi sinteză ;
- abilități de mediator, de asumare a responsabilității, spirit întreprinzător.
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii : ,,O sărbătoare de suflet...”, revista Dăscălița, Iunie 2016
,,Rebrenienii se prezintă” , revista Dăscălița, Noiembrie 2012
Prezentări: ,, Rolul proiectelor de parteneriat în activitatea didactică”, Zilele Școlii Harghitene, 2011
Proiecte
- participare ca membru în echipa de proiect, în parteneriat cu Asociația pentru Siguranță Comunitară și
Antidrog (ASCA), cofinanțate de Primăria Miecurea Ciuc :
 ,, Între tradiție și modernism ! ”, mai 2016
 ,, Ești responsabil !”, mai 2013
 ,, Sănătatea nu se cumpără !”, mai 2012
 ,, Vrem să trăim sănătoși”, mai 2011
 ,, Sănătatea noastră și a celor din jur e importantă”, mai 2010
 ,, Alcoolul inamicul rațiunii” , nov. 2008
- coordonator proiect cultural ,,Rebrenienii în sărbătoare” în parteneriat cu Asociația Învățătorilor Harghiteni,
finanțat de Consliul Județean Harghita, 23-27 nov. 2015
- coordonator proiect cultural ,,Primul război mondial reflectat în operele lui Rebreanu ” în parteneriat cu
Despărțământul Covasna – Harghita al ASTREI , finanțat de Consliul Județean Harghita,11iunie 2016
Conferințe :
- ,,Educația Interculturală, de la principii, la acțiune ”, 4 – 6 sept. 2009
- Conferință internațională Grecia 14-19.04.2006
- ,,Comparație între sistemele de educație și formare profesională din țări UE și țările
Europei de Sud-Est , Italia 2005
Seminarii:
- ,, Abordarea transdisciplinară a științelor ” , Zilele Școlii Harghitene, 2016
- ,, Schimb de bune practici privind promovarea importanței formării inițiale și continue a personalului
didactic”, ISJ Harghita , 2013
- ,, Seminarul interregional pentru promovarea nevoii de formare profesională continuă a
personalului didactic auxiliar din regiunile Nord-Est și centru”, ISJ Neamț ,feb. 2013
- ,, Promovarea dezvoltării durabile și a protecției mediului ”, ISJ Neamț , 2013
- ,, Promovarea egalității de gen, de șanse și respectarea diversității ” , ISJ Neamț , 2013
- ,, Rolul școlii în promovarea unui stil de viață sănătos” , INSP, 2011
- ,, Seminar transnațional privind pregătirea țărilor din Balcanii de Vest pentru participarea la programele
comunitare în domeniul educației și formării profesionale” , 2004, Italia
Certificări : gradul didactic I
Membru în Asociația Învățătorilor Harghiteni
Membru în Despărțământul Covasna – Harghita al ASTREI

Data,
30.09.2016

Semnatura ,
Miron Carmen Luminița
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