Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

IGNAT ELENA

IGNAT ELENA
Str. Dealul Furcilor, nr. 12 A, Alba Iulia, România

elena.ignat@ymail.com

Sexul feminin Data naşterii 26/12/1960 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
22.11.2019-până în prezent

Inspector școlar general adjunct
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009

 Management și dezvoltarea resursei umane
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ
01.08.2013-22.11.2019

Director la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Management strategic şi managementul resurselor umane, materiale şi financiare, relaţii de
parteneriat interinstituţional
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

2015-2016

Expert în gestionarea activității elevilor „De ce, cum și ce învăț ?”
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Selecția grupului țintă (150 de elevi) pentru participarea la activitățile proiectului
 Monitorizarea și instruirea elevilor în utilizarea aplicației soft
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

03.01.2013-01.06.2013

Consilier personal al Ministrului delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
 Consiliere pe componenta educaţie, conştientizare, promovare, programe educaţionale
Tipul sau sectorul de activitate Consiliere

04.06.2009-03.01.2013

Director la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Management strategic şi managementul resurselor umane, materiale şi financiare, relaţii de
parteneriat interinstituţional
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

27.04.2012-până în prezent

Expert în Managementul Educaţional – membru în Corpul Naţional de
experţi în managementul educaţional
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Management strategic şi managementul resurselor umane, materiale şi financiare, relaţii de
parteneriat interinstituţional
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ
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20.01.2012

IGNAT ELENA

Formator evaluator
CCD ALBA, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Evaluarea cursanţilor participanţi la programul de formare „Managementul calităţii activităţii didactice”
(Grupa nr. 72)
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

20.12.2011-13.01.2012

Formator POSDRU/87/1.3/S/64250
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională
 Competenţe crescute pentru cadrele didactice
Tipul sau sectorul de activitate Formare profesională cadre didactice

2011

Membru în grupul de lucru la nivel MEC
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
 Elaborarea Metodologiei de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor de director/director
adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

01.04.2005-07.04.2009

Inspector şcolar general adjunct
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
 Curriculum şi inspecţie şcolară
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

01.09.2009-31.08.2014

Profesor metodist
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Monitorizare, îndrumare, evaluare în cadrul inspecţiilor şcolare de specialitate
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ

2008

Membru în grupul de lucru la nivel MECT
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
 Accesarea unui proiect strategic din domeniul de competenţă al D.G.M.R.U.
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

2007-2008

Coordonator activităţi grup de lucru la nivel MECT
Ministerul Educaţiei , Cercetării şi Tineretului, str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
 Revizuirea programelor şcolare de gimnaziu
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

15-18.11.2007

Formator judeţean
CCD ALBA, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Managementul examenelor – tezele cu subiect unic
Tipul sau sectorul de activitate Formare continuă cadre didactice

22.05.2007-12.06.2007

Formator judeţean
CCD ALBA, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Managementul educaţional
Tipul sau sectorul de activitate Formare continuă cadre didactice
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13.05.2004-01.04.2005

IGNAT ELENA

Director la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Management strategic şi managementul resurselor umane, materiale şi financiare, relaţii de
parteneriat interinstituţional
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

01.05.2001-13.05.2004

Profesor biologie
Şcoala Generală „Avram Iancu” Alba Iulia, str. Moldovei nr. 2
 Activităţi didactice şcolare şi extraşcolare
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

01.12.1999-01.05.2001

Inspector şcolar
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, Alba Iulia, cod poştal 510009
 Management de proiect, Monitorizare, îndrumare, control al activităţilor din unităţile de învăţământ
arondate zonei
Tipul sau sectorul de activitate Îndrumare şi control

1999-2000

Formator judeţean
CCD ALBA, str. Gabriel Bethlen nr. 7, cod poştal 510009
 Curriculum şi evaluare;
 Inteligenţe multiple şi învăţământ diferenţiat
Tipul sau sectorul de activitate Formare continuă cadre didactice

01.09.1990-01.12.1999

Profesor biologie
Şcoala Generală „Octavian Goga” Alba Iulia
 Activităţi didactice şcolare şi extraşcolare
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

01.09.1998-31.08.2018

Membru în consiliul consultativ
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, str. Gabriel Bethlen nr. 7, Alba Iulia, cod poştal 510009
 Participare grup de lucru la nivelul disciplinei
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ

01.09.1984-01.09.1990

Profesor biologie
Şcoala Generală Benic
 Activităţi didactice şcolare şi extraşcolare
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2019

Academia de leadership și management școlar
AVE – Academia pentru valori în educație București
 Program de dezvoltare și creștere a abilităților de leadership și management
școlar

08.02-12.02.2016

Consilier vocaţional

242315

SC Global Commercium Development SRL, Bucureşti

Pagina 3 / 9

Curriculum Vitae







septembrie-decembrie 2015

IGNAT ELENA

Identificarea modului de comunicare cu beneficiarii
Elaborarea profilului vocațional
Identificarea rutei de dezvoltare profesională
Elaborarea și revizuirea planului de inserție profesională
Colaborarea cu angajatorii, identificarea locurilor de muncă vacante
Medierea conflictelor
Susținerea motivațională a beneficiarului

Şcoala comunicării „Pe locuri!...Fiţi gata!...Start!”
Learning Ecosystem, Bucureşti
 Comunicare
 Calitatea relaţiilor interumane
 Instrumente şi tehnici ESPERE
 Managementul clasei
 Modalităţi de gestionare a conflictelor
 Modalităţi de evaluare

20.02.2014

Certificat limba franceză
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia/Facultatea de Istorie şi Filologie
 Limba franceză

09-20.05.2014

Formare continuă-metodişti
CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA
 Formare metodişti pentru specializarea biologie

18.10-08.11.2013

Manager al sistemelor de management al calităţii

325701

AFMC „CHRISTIANA” PITEŞTI
 Educarea, instruirea şi motivarea pentru calitate a personalului
 Evaluarea furnizorilor
 Îmbunătăţirea propriei pregătiri profesionale
 Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii
 Asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor, instrumentelor specifice managementului
 Tratarea neconformităţilor şi stabilirea măsurilor corective
 Elaborarea şi implementarea tehnicilor şi metodelor de asigurare asistată de calculator
 Implementarea sistemului calităţii
 Elaborarea politicii în domeniul calităţii
 Organizarea funcţiunii „calitate”
 Elaborarea şi urmărirea programelor de audit
august 2012

Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului
didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din
sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii-OSCINT 2009
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul Bucureşti şi CCD Alba”
 Introducerea şi extinderea utilizării TIC în activitatea de management şi planificare în învăţământul
preuniversitar
 Dezvoltarea şi implementarea conceptului de lucru colaborativ şi a instrumentelor software pentru
îmbunăţăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale
 Planificare, monitorizare şi evaluare, precum şi asigurarea calităţii şi managementul riscurilor

20-21.01.2012

Competenţe TIC
CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
 Identificarea motivaţiei pentru care este necesară utilizarea TIC în educaţie
 Formarea şi dezvoltarea competenţelor aparţinând tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în
context mono- şi trans-disciplinare
 Analizarea factorilor favorizanţi şi blocanţi ai învăţării prin TIC în scopul identificării de
soluţii pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare
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25.04.2012

IGNAT ELENA

Sesiune de formare profesională
Global Outreach, policy & Professional Development
Discovery Education
 Procesul de predare pentru elevii secolului XXI cu instrumentele secolului XXI
 Elevii secolului XXI: urmăresc, ascultă şi învaţă cu noile resurse media
 Şcoala Discovery: Cum folosim programele TV şi website-ul
 Modelul instructiv 5E
 Viitorul: Ce se întâmplă când educaţia devine digitală

14.12.2011

Formare profesională POSDRU/87/1.3/S/61130
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
 Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar

20-25 iulie 2011

Leadership şi management educaţional în sistem
descentralizat
CCD Alba
 Abilităţi de comunicare, de organizare
 Management educaţional
 Transparenţă decizională

8 iunie-1 iulie 2011

Inspector resurse umane

342304

SC DOCTUS SRL SIBIU
 Gestionarea documentelor de evidenţa personalului
 Organizarea recrutării şi selecţiei personalului
 Planificarea activităţii proprii
 Lucrul în echipă
2-6 iunie 2011

Educaţie pentru sănătate/decidenţi
MECTS ÎN PARTENERIAT CU FUNDAŢIA „TINERI PENTRU TINERI”
 Promovarea ofertelor educaţionale pentru un stil de viaţă sănătos
 Formarea cetăţeniei active

16-21.06.2010

Mentor

235902

DOCTUS SRL SIBIU
 Comunicare interactivă
 Comunicare mentor-practicant
 Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru
 Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor
 Îndrumarea în alcătuirea proiectului didactic; concept al programelor de mentorat
 Evaluarea performanţelor practicanţilor
 Organizarea activităţii de practică
 Planificarea activităţii de practică a studenţilor
27-30.03.2009

Formator

241205

DOCTUS SRL SIBIU
 Pregătirea formării
 Realizarea activităţii de formare
 Evaluarea formării
 Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
 Marketing-ul formării
 Proiectarea şi organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare
24-27.07.2009

Manager de proiect

241919

DOCTUS SRL SIBIU
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IGNAT ELENA

 Stabilirea scopului proiectului
 Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 Planificarea activităţii proiectului
 Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 Managementul riscurilor
 Managementul echipei de proiect
 Managementul comunicării în cadrul proiectului
 Managementul calităţii proiectului
25-28.10.2007

Formare a formatorilor
MECT şi CCD ALBA
 Educaţie pentru religie şi cultura diversităţii

28-30.05. 2007

Formare continuă
CCD ALBA
 Consiliere şi orintare

16-19.02.2007

Management educaţional
MEC / CCD BIHOR / CEEC BRUXELLES
 Managentul unităţii de învăţământ
 Managementul activităţii educative
 Parteneriatul şcoală-familie

24.03.2006

Formare continuă
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI
PROGRAME COMUNITARE
ORGANISM INTERMEDIAR POS-DRU Regiunea Centru
 Dezvoltarea resurselor umane

23.03.2006

Formare continuă
CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA
 Educaţie incluzivă

30.11.2006

Formare continuă
Direcţia de mass-media şi comunicare/Ministerul Integrării Europene
 Teme europene dedicate cadrelor didactice „Europa în şcoală”

octombrie – decembrie 2006

Formare continuă „Educaţie şi schimbare”
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia/Departamentul de pregătire a personalului didactic
 Curriculum, instruire, evaluare
 Didactica specialităţii
 Pedagogia activităţilor extracurriculare
 Psihologie educaţiei
 Metode active de învăţare-predare
 Managementul calităţii totale
 Managementul clasei
 Sociopedagogia comunicării
 Consiliere şi orientare
 Managementul stresului şi al schimbării
 Elemente de psihologie specială

5-10.06.2006

Formare animatori
Ficemea Nantes, Franţa
 Intâlniri internaţionale şi mobilităţi ale tinerilor

14-19.04.2006

Mangement educaţional
Grecia - Asociaţia „Directori fără frontieră”
 Mangement educaţional

24.10-28.10.2005

Utilizare AEL
SIVECO
 Utilizare laboratoare AEL
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2005

IGNAT ELENA

Competenţe lingvistice – limba franceză
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia/Catedra de Limbi Moderne
 Limba franceză

2002-2003

Managementul educaţional - master
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia / Facultatea de Istorie şi Filologie
 Competente de conducere şi coordonare;
 Competente de utilizare a tehnologiilor informaţionale;
 Competente de evaluare;
 Competente de gestionare şi administrare a resurselor umane şi materiale;
 Competente psiho-sociale.

2002

Atestat cursuri formare periodică – specializarea biologie
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca
 Psihopedagogie şcolară
 Biologie

25-29.06.2001

Mobilitate profesională de tip Arion
ANPCDEFP

28.11.2000

Management de proiect
Casa Corpului Didactic Alba
 Management de proiect

27.03-9.04. 2000

Educaţie formală şi informală pentru managerii instituţiilor de
învăţământ
Asociaţia „Sprijiniţi copiii!”
Ry Hojskole Danemarca
 Abilităţi management
 Abilităţi de comunicare

1998-2000

Formare/perfecţionare pentru aplicarea Programului de
reformă a Învăţământului
Casa Corpului Didactic Alba
 Metode şi tehnici de evaluare a randamentului şcolar

2000

Comunicare eficientă în administraţia publică
Fundaţia PAEM – Fundaţia pentru o societate deschisă
 Tehnici de comunicare eficientă în cadrul proiectului resurse umane în administraţia publică

2000

Pregătire în vederea utilizării AEL şi a elaborării materialelor
educaţionale AEL
Casa Corpului Didactic Alba
 Utilizare laborator AEL

31.10 – 02.11. 2000

Formator în domeniul educaţiei părinţilor
Fundaţia Copiii Noştri / UNICEF Romania
 Abilităţi de a conduce stagii de formare cu cadrele didactice din învăţământul preşcolar
 Organizarea de lecţii cu părinţii pe baza metodei: „Educăm aşa!”

1994-1996

Grad didactic I
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca / Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
 Psihopedagogie şcolară
 Biologie

1992

Grad didactic II
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca / Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
 Psihopedagogie şcolară
 Biologie

1987

Grad definitiv
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca / Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
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IGNAT ELENA

 Psihopedagogie şcolară
 Biologie
1980-1984

Profesor biologie
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca / Facultatea de biologie
 Competenţe în domeniul managementului clasei de elevi şi în domeniul biologiei

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Limba franceză

VORBIRE

Ascultare

Citire

B1/2

B1/2

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1/2

B1/2

B1/2

A1/2

A1/2

.

Limba engleză

A1/2

A1/2

A1/2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

 bune competenţe de comunicare
 negociere şi rezolvarea conflictelor

Competenţe
organizaţionale/manageriale

 leadership (în prezent, coordonez o echipă de 50 persoane)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

competenţe de organizare, de muncă în echipă
competenţe ca formator-pregătirea metodologică a programelor; elaborarea strategiei de formare
asigurarea mediului de formare propice; proiectarea şi elaborarea cursurilor/stagiilor de formare
planificare proiectare-evaluare
selectarea modalităţilor şi procedurilor de lucru; evaluarea beneficiarilor, a produselor; organizarea şi
monitorizarea sesiunilor de formare;
 abilitatea de a elabora/ controla, corela planuri de activitate
 asumarea de responsabilităţi la locul de muncă, dar şi în familie şi societate






 o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 utilizarea Internetului
 utilizarea dispozitivelor periferice ale calculatorului (imprimantă, scanner, videoproiector)







spirit creativ și deschis noului, în domeniul profesiei, al reformei educaţionale;
abilitatea de consiliere profesională;
crearea şi menţinerea unui loc de muncă organizat, ordonat;
abilitatea de a stabili şi de a menţine standarde înalte;
capacitate de autocontrol în comunicarea verbală şi non-verbală, tenacitate, creativitate;
participare în acţiuni voluntare împreună cu ONG-uri (Asmea, Sprijiniţi copiii, Filantropia, Bios, Edu
XXI Plus)

B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Publicaţii

IGNAT ELENA

 Manual pentru dezvoltarea personală a elevilor „Prin joc spre viaţă”, colaborator, Editura

Reîntregirea, Alba Iulia, 2010

 Modele de bune practici „Tradiţional şi Step by Step în slujba învăţământului românesc” –

coordonator, Sebeş, 2007
Ghid metodic, biologie, 2002 – membru în echipa de elaborare
Ghid de evaluare biologie-gimnaziu, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 1999
Revista ISJ Alba „Mesager didactic” (2006 - 2009)- coordonator
Revista „Avram Iancu – model şi inspiraţie” (2010-2016), coordonator
Revista „Convorbiri didactice”, (2009-2016) coordonator
Revista Festivalului Naţional de Tradiţii şi Obiceiuri Populare „La Porţile Apusenilor” (2009-2016) –
coordonator
 Articole publicate în reviste de specialitate şi presă locală (Mesager didactic, Dacoromania,
Convorbiri didactice, Iancule Mare)







Proiecte

 Proiect Erasmus+, Nr: 2018-1-NL01-KA229-038902_5, Pupils teach pupils” – Strategic Partnership –

Olanda, Germania, Polonia, Spania, Turcia, România, 2018-2020

 Proiect internaţional – Schimb cultural între Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia şi Scoala

Kaiserin Augusta Koln – 19-23 nov. 2014 – coordonator proiect
 Proiect de colaborare–Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia şi Scoala Kreuzgasse, Koln –

Activități de mentorat – 2015-2016 – coordonator proiect

 Programul de formare al profesorilor debutanţi la toate disciplinele de învăţământ (2007-2009) -

Iniţiator şi coordonator

 Proiectul Naţional de educaţie pentru protecţia mediului „Protejăm natura pentru viaţă!”, iniţiat de

Ministerul Mediului în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, 1-5 aprilie 2013 – iniţiator,
coordonator proiect în calitate de consilier al ministrului
 Simpozion Naţional „Avram Iancu-Model şi inspiraţie”, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 –
iniţiator, organizator
 Festival Naţional „La Porţile Apusenilor”, ediţia I, II, III, IV, V, VI (2009-2016) – iniţiator, organizator
 CONTează pe educaţie!, 2012 - Proiect de educaţie financiară şi antreprenorială pentru elevi,
sprijinit de Banca Transilvania.
 Proiectul „Inspector european”, organizat în perioada 03.12-07.12.2008 la Bruxelles
Conferinţe

Distincţii
Afilieri

 Participare la Zilele Şcolii Albei – 2005,2006, 2010
 Participare la Simpozionul Interjudeţean „Tradiţional şi Step by step în slujba învăţământului
românesc”
 Participare la Sesiunea de referate şi comunicări „Educaţia pentru cetăţenie democratică”, 21 mai
2005 – moderator
 Diploma „Gheorghe Lazăr clasa a II-a”, conform OMEdC nr.3032/12. ian.2005

 membru fondator al ONG-ului EDU XXI PLUS

ANEXE
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