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Informaţii personale
Nume / Prenume HRISCU DUMITRU
Adresă(e) STR. GH. DOJA, NR.2, COD POŞTAL 705100, HÎRLĂU, JUD. IAŞI ,ROMANIA
0754047785
Telefon(oane)
hrscdumitru@yahoo.com
E-mail(uri)
română
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii 28 .09. 1969
Sex
masculin

Locul de muncă vizat / GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC
Domeniul ocupaţional HÎRLĂU
invatamant

Experienţa profesională
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Perioada •2001-prezent-Profesor titular pe catedra de cultura civica de la Şcoala Profesională Hîrlău(Grupul
Funcţia sau postul ocupat Şcolar Tehnic)
•1999-2001-profesor suplinitor calificat la Şcoala Cotnari
•1997-1999- profesor suplinitor la Scoala Poiana Deleni
•1995 -1997- director de vanzari la SC Expansiv SRL
•1993-1995:Profesor suplinitor de istorie la Şcoala Generală Hodora

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi şi responabilităţi:
-planificarea şi derularea activităţilor din curriculum educaţional pe niv. Preuniversitar;
-planificarea şi deularea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
-comunicarea cu părinţi şi diverse persoane, oferirea de informţii;
-medierea conflictelor;
-organizarea documentelor;
-stabilirea de relaţii şi parteneriate cu diferite ONG-uri, comunitatea locală;
-organizarea de activităţi extracurriculare şi proiectarea acestora pentru comunitate.
2001- 2011 membru în Consiliul de Administraţie al şcolii
Activităţi şi responabilităţi:
-planificarea, organizarea activităţilor in cadrul comisiei metodice;
-monitorizarea activităţilor din cadrul comisiie metodice,
-evaluarea activităţii didactice a debutanţilor;
-motivarea angajaţilor şi managem .echipei,
-participare la cursuri de formare;
-întocmirea de diferite instrumente de evaluare;
-prezentarea de referate cu temă(psihopedagogice, de metodică) în cadrul comisiei metodice, cu
participarea cu precădee a debutanţilor.

-Comisia de evaluare în centrele de examen pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de
absolvire în învăţământul profesional şi tehnic”-membru al Comisiei;
-Comisia de titularizare de la centrul de examen de la Liceul „Ştefan cel Mare” Hîrlău(observator)
- Comisia de Evaluare şi asigurare a Calităţii din şcoală , elaborând planul de activităţi, procedurile la
nivel de şcoală, regulamentul de funcţionare a comisiei.
Numele şi adresa angajatorului

GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC HÎRLĂU
STR. M. EMINESCU, NR.14-tel/fax 0232722010
HÎRLĂU-JUD. IAŞI

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Educaţie şi formare
Perioada

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2010 – Gradul didactic II ( nota 9,43);
2006 – Definitivat (nota 7,99);
1998 – 2002 Universitatea “Stefan Lupascu” Iaşi, Facultatea de Administratie Publica,
Stagii şi cursuri de formare în specialitate, management educaţional, integrare europeană,
seminarii şi proiecte prin programul PHARE, Comenius:
•2011-Participare la cursuri de formare continuă pentru ocupaţia de mentor;
•2009-Participare la cursuri de formare continuă -MANAGEMENT ŞI COMUNICARE: Psifopedagogia
comunicării, Managementul clasei de elevi-30 credite;
•2007-Program de perfecţionare pentru ocupaţia de „Formator”, organizat de Asociaţia Centrul de
Calificare Adulţi Iaşi;
2006- Stagiu de perfecţionare „Implementarea programei Orientare şi consiliere”, organizat de Casa
Corpului Didactic Iaşi;
•2006-Curs de formare cu tema „Rolul şcolii în prevenirea transmiterea infecţiei cu HIV, consumului
de droguri şi integrarea şcolară a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA”, organizat de C.C.D. Iaşi,
Fundaţia „Alături de Voi” Iaşi, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi;
•2005-Stagiu de perfecţionare cu tema -„Medierea conflictelor la nivelul grupului clasă”, organizat de
Casa Corpului Didactic Iaşi;
•2004-Stagiu de perfecţionare -„Management general şi management organizaţional”, organizat de
Casa Corpului Didactic Iaşi;
•2002-curs de „Iniţiere în utilizarea P.C.-ului” organizat de C.C.D. Iaşi;
•2000-Curs de „Iniţiere în utilizarea calculatorului” oranizat de C.C.D.Iaşi.
•2008-participare la seminarul „Educaţia adulţilor”
•2007-participare la seminarul-„Planificarea ofertei educaţionale pentru furnizarea calificărilor
profesionale@Orientare şi consiliere profesională”;
2006-participare la seminarul „Planificarea educaţiei la cerere, educaţia adulţilor”;

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)
-

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

-limba română

Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

fran

bine

bine

bine

bine

bine

Limba

eng

bine

bine

satisfăcător

satisfăcător

bine

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale

•Cordonatorul Revistei Şcolii „Profesioniştii”.
Coordonator a unor proiecte de parteneriat educaţional, comunitar:
În parteneriat cu Poliţia oraşului Hîrlău, şi cu celelalte unităţi şcolare din oraş, cu sprijinul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi a Instituţiei Prefectului a judeţului Iaşi, s-a derulat programul
„Educaţie prin sport”, în vederea identificării intereselor comune în domeniul organizării activităţilor de
prevenire a delicvenţei juvenile”.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Organizaţia „World Vision” a derulat proiectul „Bursa, o şansă pentru copiii din mediul rural”.
Organizator al manifestării “Zilele porţilor deschise”- activităţi privind orientări profesionale,
târguri de ofertă, în parteneriat cu AJOFM, CJAPP Iaşi, diferite ONG-uri.

-partener în cadrul proiectului „Pasul cel mare. De la liceu la facultate”, derulat de către Universitatea
Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
-Partener în proiectul Phare RO-2002/000-586.05.02.02.053-„Sistem de stimulare a ocupării forţei de
muncă prin organizarea propriei afaceri” în colaborare cu „Proinf” Iaşi;
-Colaborator în programul Phare RO-2005/017-553.O4.02.01.01.106-„Facilitarea ocupării persoanelor în
căutarea unui loc de muncă, o şansă de integrare pe piaţa muncii”-derulat de „Proinf” Iaşi;
-articole publicate de specialitate şi de management educţional

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi de utilizare a PC-ului: Word, Excel, Powerpoint, Internet.
Utilizarea echipamenteor de birotică din dotare.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini Competenţe şi aptitudini pentru educaţia adulţilor
Permis(e) de conducere Categoria B-anul 2008

Informaţii suplimentare Persoane de contact:

-prof. universitar dr. Bobica Neculai
-prof. Iancu Paula Lorela- director Grupul Scolar Tehnic Hirlau
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