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Cu o vechime de 13 ani în învățământ, îmi desfășor activitatea ca profesor titular 

de Limba Franceză la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu, la 

clasele gimnaziale, iar în ultimii trei ani școlari, am propus și parcurs la clasele 

primare un opțional de limba franceză Le français c’est rigolo!  

Am urmat programe de formare/perfecționare continuă, în vederea dezvoltării competențelor 

profesionale . 

Sunt membră activă a Asociației Române a Profesorilor de Franceză din 2011 și până în 

prezent și  membră a Asociației Traducătorilor din România din anul 2010. 

Am participat ca profesor propunător și conceptor de fișe pedagogice nivel A2 la proiectele 

regionale organizate de CREFECO, Sofia în anii 2013, 2014 și 2015.  

Sunt Consilierul Educativ al școlii, iar la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj sunt 

membru în Consiliul Consultativ pentru Educație Permanentă și profesor metodist de limba franceză. 

 Din anul 2013, sunt profesor examinator şi corector DELF și am participat la sesiunile 

organizate de Institutul Francez Timișoara.  

Coordonez din anul școlar 2014 - 2015 activitatea Cercului Pedagogic al Profesorilor de 

Limba franceză - Centrul 2, Târgu Jiu. 

În ceea ce priveşte activitatea extracurriculară la nivelul şcolii, am coordonat mai multe 

Proiecte Educaționale și am încheiat parteneriate în vederea dezvoltării instituționale, cu îndeplinirea 

planului de  activități planificate pentru anul de raportare.  

Am organizat și coordonat proiectul regional Târgul Floriilor, devenit de anul acesta concurs 

național.  

Am participat la numeroase simpozioane şi concursuri atât la nivelul şcolii cât şi la nivel 

judeţean şi naţional, am  promovat imaginea școlii în comunitate prin participarea elevilor la 

olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare. De asemenea, mai mulți 

elevi ai școlii, pregătiți în cadrul grupelor de performanță, au susţinut şi promovat examenul de 

obţinere a certificatulul internațional DELF – nivelul A1 și nivelul A2 .  

Am coordonat și participat la proiecte internaționale care au avut ca obiective atât 

performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor dar și 

dezvoltarea profesională : 

 Coordonatorul  Proiectelor Internaționale eTwinning  Légendes, mythologie et  traditions 

d’ici et d’ailleurs - 2011 și  Le français, ma passion - 2012 ; La poste de l’amitié – 2014. 

 Membru în echipa proiectului multilateral Comenius Living, Reading, Growing și am 

desfășurat activități în etapele de implementare ale proiectului. 

 Membru în echipa proiectului Erasmus+,  INCREASE 2015 – 2017. 

 Beneficiar de bursă de formare individuală Comenius - Perfectionnement pour les 

professeurs de FLE et formateurs de formateurs, curs desfășurat  în perioada 02 - 

12.07.2012 la Besançon, Franța.  

 Beneficiar de bursă de formare individuală Erasmus+, ENTREPRENEURSHIP, 

NETWORKING, COMMUNICATION, curs desfășurat  în perioada 05 - 09.09.2016, în 

Isthmia, Grecia.  
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