
                

 

                          IORDĂCONIU OTILIA ,  profesor învățământ primar 

 

 Am o vechime în învățământ  de 21 ani; 

- 2014-prezent -  profesor titular la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Tg-Jiu. 

- 2004-2014 - profesor titular la Școala Gimnazială Plopșoru 

- 1999-2003 - profesor detașat la Școala Gimnazială Topești, Tismana 

 Am obținut toate gradele didactice în învățământ, gradul I, susținut in 2010, cu 

nota 10 (zece) . 

În toți anii de carieră didactică am obținut calificativul anual FOARTE BINE. 

 

           Pentru mine,  școala reprezintă INSTITUȚIA în care copiii  SE DEZVOLTĂ 

intelectual și moral, ÎNVAȚĂ, AFLĂ, CREEAZĂ,  CRESC,  ASCULTĂ, SE 

JOACĂ, SE SIMT ÎN SIGURANȚĂ, DESCOPERĂ PRIETENIA și TOLERANȚA, 

POLITEȚEA și RESPECTUL. 

 

           În întreaga mea  activitate didactică, am căutat mereu să mă perfecționez 

profesional, să evoluez în cunoașterea Stiințelor Educației: 

 

STUDII SUPERIOARE ABSOLVITE 

 

  -2015-2017   Master- Administrarea si conducerea unitaților de învățământ, 

Universitatea “Constantin Brâncuși” ,Târgu-Jiu, Facultatea de Stiințe ale Educatiei si 

Management Public, lucrare de dizertație ”Spre un nou model de evaluare a calității 

serviciilor educaționale in unitățile de învățământ preuniversitar„ nota obținută 

10(zece); 

 

-2006-2009,  Facultatea  de Psihologie Bucuresti,   

Universitatea „Spiru Haret”, licențiat în psihologie, cu media examenului de licență 

10(zece); 

 

-1996-2000, Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori  Craiova,  

examen de absolvire susținut la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, obținând 

media 8,75(opt saptezeci si cinci); 

  



 

PERFORMANȚE PROFESIONALE: 

 

-  din  2017-  Membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional  

 

 - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - Membru în Consiliul Consultativ, Dezvoltare 

resurse umane, Inspectoratul Școlar Județean  Gorj; 

 

-  2019, 2020  - Metodist al Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, pentru 

învățământul primar; 

 

- 2018,2019 - Mentor-profesor îndrumător, disciplina, Practică pedagogică, 

Universitatea „Constantin Brâncuși” Tg-Jiu, Departamentul Pregătire pedagogică 

și didactică; 

 

-  Profesor partener Strategia Națională de Acțiune Comunitară, din anul 2014 până 

în prezent. 

 

-  Secretar  Consiliu de Administrație -2019, 2020, 2021  

 

   

AUTOR DE CARTE ȘCOLARĂ: 

 

- „Școlarul Isteț”- Culegere de matematica, clasa I; 

 

-  „Școlarul Isteț”- Culegere de matematică, clasa a II-a; 

 

-  „Universul literar al școlarilor mici”; 

 

-  „Gânduri de copil, gânduri despre carte”; 

 

 

COORDONATOR DE PROIECTE EDUCAȚIONALE JUDEȚENE; 

 

-„O Europa verde”  2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 cu realizare de Expozitii 

publice, partener Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și  a Activităților de 

Salubrizare Gorj; 

 

- „În universul cărtilor” 2020, 2021, cu editare de carte cu ISBN, partener Universitatea 

„Constantin Brâncuși” Tg-Jiu și Biblioteca județeană Gorj; 



 

 

COORDONATOR PROIECTE EDUCAȚIONALE cu diferite institutii publice; 

 

-  Proiect educațional  „Lumea cărților”  partener, Biblioteca județeană „Cristhian Tell” 

Tg-Jiu; 

- Proiect educațional  „Pe urmele strămoșilor” partener,  Muzeul Județean Gorj; 

-Protocol educațional „Educație rutieră” partener, Poliția de proximitate Tg-Jiu; 

-Parteneriat educațional, „În lumea teatrului” partener, Teatru „Elvira Godeanu” Tg-

Jiu 

- Proiect educațional  „ Să protejăm natura” partener , Ocolul Silvic Gorj; 

- Proiect educațional „ Dinți sănătoși” partener, Cabinet Stomatologic, etc  

 

 

AUTOR  versuri, TEXTE-PROGRAME CULTURAL ARTISTICE:  

 

-„Bine ai sosit, Reciclare!”(Yutube), în cadrul Campaniei naționale „Scoala Zero 

Waste” 

-Șcenete educaționale „ Ziua Mamei”, „Primăvara”, „De Crăciun”  (Yutube, Didactic. 

Ro) 

-Proiecte didactice (www.Didactic.ro) etc 

 

CURSURI DE PERFECȚIONARE: 

 

-2019 CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți; 

 

- 2017 Stategii interactive în contextul educațional modern 

 

-2016, E-portofoliu didactic si competențele secolului XXI, 40 ore, 

program de formare continua, organizat de CCD Gorj; 

 

-2015, Operator introducere, validare si prelucrare date, 720 ore, 

organizat de CCMP. EUROPROIECT, Slatina, Olt, obtinând Certificat 

de calificare profesionala, medie examen de absolvire 9,50(nouă 

cinzeci); 

 

-2014, Pro Management Educațional, 60 credite, organizat de Asociatia 

Egomundi Călărași, Atestat de formare continuă a personalului 

didactice; 

 

http://www.didactic.ro/


-2014, Noțiuni de elaborare a auxiliarelor curriculare, 18 ore program 

de formare continua organizat de CCD Gorj; 

 

-2014, Managementul clasei, 61 ore, progam de formare continua in 

proiectul Competențe crescute pentru cadrele didactice, 

POSDRU87/1.3/S/64250, ISL Alba si CCD Gorj; 

 

- 2012, Integrarea interdisciplinară a curricumului, 15 ore, program de 

formare continuă organizat de CCD Gorj; 

 

-2009- AEL 

 

-alte programe de formare la care am participat in anii anteriori , pe toată 

durata carierei mele in sistemul de învățământ 

 

 COMPETENȚE : 

-Competente de organizare și conducere a unui colectiv; 

-Competențe de comunicare interpersonala, verbală sau nonverbala; 

-Aptitudini de lucru în echipă, de colaborare; 

-Aptitudini de conciliere și gestionare de conflicte; 

-Competențe de înțelegere psihologică a comportamentelor 

persoanelor; 

-Deschidere către perfecționare permanentă si continuă; 

-Spirit inovativ; 

-Excelent pedagog;  

-Competențe de consiliere personală; 

-Competențe de leadership educațional; 

 

 

 

REZULTATE ȘCOLARE ( nivel clase primare)- elevi excepționali: 

 

-Maioga Eric Dan, premiul  I național, LuminaMath, câștigător TABĂRA PE ȚARĂ, 

2018,2019; 

-Curelea Maria Magdalela, Premiul I, județean, clasa a IV-a, Discipolii lui Pitagora  


