Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Luminița Elena Bobeș
0744374229
luminita.bobes@isj.educv.ro

POZIŢIA

Inspector școlar județean adjunct al IȘJ COVASNA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/05/2020–Prezent

Director adjunct unitate de învățământ
Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, Întorsura Buzăului (România)
-Colaborare cu directorul școlii și cu Consiliul de Administrație în ce privește managementul general
al școlii.
- Responsabil comisia educativă, comisia de curriculum

01/09/2018–30/04/2020

Director unitate de învățământ
Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Întorsura Buzăulul (România)
- Managementul general al școlii, în colaborare cu Consiliul de Administrație
- coordonare și implicare activă in implementarea:
- proiectului KA2 ERASMUS+ HUMAN RIGHTS/EUROPE 2018-2020
- proiectul internațional Discover Schools în parteneriat cu AIISEC Brașov

09/03/2015–31/08/2018

Director adjunct unitate de învățământ
Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Întorsura Buzăului (România)
Coordonarea comisiilor la nivel de școala: Comisia educativa, Comisia pentru curriculum la decizia
școlii, Comisia pentru monitorizarea progresului școlar, verificarea ritmicității notării și verificarea
docurnentelor școlare, Comisia pentru încheierea situației școlare- Comisia pentru acordarea
burselor, Comisia pentru proiecte si parteneriate școlare, membru al Consiliului de administratie
Comisia de organizare si desfarsurarea examenului national de Evaluare Nationala pentru elevii de
clasa a Vllla anul scolar 2014-2015 la nivelul Școlii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu"

01/09/2001–08/03/2015

Profesor de istorie în învățământul secundar/profesoară de istorie în învățământul
secundar
Scoala Gimnaziala"Mihail Sadoveanu", Intorsura Buzaului (România)
Predarea istoriei culturii civice, diriginte, responsabil al ariei curriculare Om si societate in anii scolari
2013-2014 , 2014-2015, metodist ISJ in anii scolari 2013-2014, 2014-2015,membru CA in anii scolari
2011-2012, 2012-2013, organizarea de programe de reacuperare si activitate suplimentara,
participare la proiecte europene, nationale
-implementarea programelor internationale Junior Achievement Romania "Economia si succesul"2010
- participare la campania Primavara Europeana 2010 (Spring day 2010)
- participare la proiectul P0SDRU Educatia 2000+ "Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin
activitati de mentorat"2011
- participarea la proiectul "Restructurarea sistemului de formare continua a personalului din
invatamantul preuniversitar prin generalizarea "sistemului de credite profesionale" transferabile
POSDRU
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- participare la proiectul "Geospace:Centrul de Geamatica destinat pregatirii complementare a
cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei" POSDRU/?74 3/S/57378 ^ 2012
- partitcipare in cadrul proiectului Jean Monnet, co-finantat cle catre Comisia Europeana initiat de
SNSPA Departamentul de Relatii lnternationale - Drepturi si identitati dincolo de stat: Diversitatea in
cadrul Uniunii Europene 2012
- participare la Campania Globala pentru Educatie: editia 2013 coordonat de Organizatia Salvati Copii
- participare la proiectul 'Cadrul didactic- un profesionist in sistemul de invatamant in parteneriat cu
SlVECO Romania
- participare la proiectul ISE "Reducerea abandonului scolar al absenteismului it Zone Prioritare de
Educatie {ZEP} din cadrul campaniei UNICEF " Hai la scoala" -2014
- participare la proiectul "Personalul didactic dinsistemul de invatamant preuniversitar si universitar de
stat- promotor al invatarii pe tot parcursul vietii 2015
-Evaluator la examenul de Bacalaureat. sesiunea iulie 2016
01/09/1999–31/08/2001

Profesor de geografie în învățământul secundar/profesoară de geografie în
învățământul secundar
Grup Scolar Nicolae Balcescu, Intorsura Buzaului (România)
Predarea geografiei, diriginte, organizarea de programe de recuperare si pregatire suplimentara clasa
aXll a

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015

Expert in management educational
Corpul national al expertilor in management educational

2014

Gradul I in invatamant
Universitatea din Oradea, DPPD

2012

ECDL Avansat
ECDL Romania

2012

Formator
ANC SC IRCETT SA Cluj Napoca

2009

Gradul II in invatamant
Universitatea din Oradea, DPPD

2002

Studii academice postuniversitare de comunicare si Relatii publice
SNSPA, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy",, Bucuresti (România)

2001

Definitivatul in invatamant
Universitatea din Oradea, DPPD

01/09/1995–31/08/1999

Licentiat in istorie- geografie
Universitatea din Oradea, Facultatea de stiinte socio-umane, sectia istorie- geografie,
Oradea (România)

01/09/1991–31/08/1995

Diploma de Bacalaureat
Grup Scolar Nicolae Balcescu, Intorsura Buzaului (România)
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Filiera -uman istorie-stiinte sociale
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză
franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B1

B1

B2

A2

A2

A1

A1

A2

Discurs oral

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

Competenţe de comunicare

- bune abilitati de comunicare dobandite in calitate de cadru didactic, director adjunct, respectiv de
director
- competente specifice domeniului PR ( relalii pubiice si comunicare)
- toleranta, incluziune a grupurilor dezavantajate

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- leadership
- bune competente de orzanizare dobandite de a lungul carierei
- competente de comunicare organizationala si managementul resurselor umane
- competente de evidenta contabila, respectiv de personal ( Inspector Resurse Umane, lnspector
SSM )

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

ECDL Avansat
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