Numele și prenumele profesorului: POPA TEODORA
Specialitatea
Grad didactic
Vechimea în învățământ
Statutul în unitatea școlară
(titular/ detașat/ suplinitor)
Dezvoltare profesională
(cursuri de formare
continuă/ master/ doctorat)

matematică
gradul didactic I
25 ani
titular catedra de matematică
•
•

•
•
•
•

•

Rezultate cu elevii la
examene, concursuri,
proiecte educaționale

•
•
•
•
•
•
•
•

Lucrări publicate

•

Master în management educațional (2012);
Vizită de studiu la ALBAFOR, Albano Laziale, Italia, în cadrul
proiectului strategic POSDRU ID 64110 Școli și comunități în
acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii (nov
2011);
Vizită de studiu pentru factori de decizie Programul
Transversal, Acțiunea cheie 1.1 (mai 2011);
Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de
Evaluare a Cadrelor Didactice (2009);
Curs de formare Manager XXI, furnizor de formare A.S.E.
București (2007-2008);
Participare la conferințele Learning Democracy and Human
Rights – Consiliul Europei (aprilie 2010) și „Educaţia pentru
Cetăţenie Democratică - de la politici la practici eficiente, prin
asigurarea calităţii”–Consiliul Europei, UNESCO, Centrul
pentru Politici Educaţionale din Ljubljiana (ianuarie 2005);
Mobilitate individuală Comenius 2, în cadrul programului
Socrates – Institutul Pedagogic de Stat din Viena (martie
2004).
Bobaru Alexia – clasa a V-a – mențiune- etapa județeană a
Olimpiadei Naționale de matematică (2012);
Badea Mihai – clasa a V-a – premiul I – concursul național
Evaluare în Educație (2011);
Bobaru Alexia, Petre Denis-clasa a V-a – premiul III/ mențiune
– Concursul Național Lumina Math (2011);
Bobaru Alexia, Chițulescu Răzvan –clasa a V-a -Premiul I la
Concursul Național Euclid (2011);
Gușă Alexia Lucia - clasa a X-a, premiul II la Concursul național
de proiecte pentru Consiliile elevilor (2011)
Iordache Cristina, clasa a X-a - Premiul I la etapa naţională a
concursului „Made for Europe”, apr. 2010;
Medeleanu Andreea - premiul al II-lea pentru produsul final
„Ghid metodologic” - etapa judeţeană a concursului naţional
„Made for Europe 2010”;
Duică Marius –cls. a IX-a, premiul al II-lea la concursul
judeţean de matematică „Cezar Ivănescu”, ian. 2007.
Coautor al unor lucrări/ cărți/ ghiduri în domeniul
educaţional, înregistrate cu ISBN:
o Studiul „Căutăm drumul spre școală! – o analiză a
cauzelor abandonului școlar în patru județe din
România”, lucrare publicată cu ISBN, Didactica
Publishing House, 2011;
o Ghidul de bune practici „Asigurarea calităţii Educaţiei
pentru Cetăţenie Democratică”, Editura LVS Crepuscul,

•

Implicare în proiecte
educaționale

•

•

•

•

Bucureşti, 2009;
o Lucrarea “Evaluarea competenţelor civice ale elevilor.
Exemple de bune practici.”, Editura Pildner&Pildner,
2004.
Coautor al unor lucrări în specialitate, publicate cu ISBN:
o „Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a XII-a –
matematică M1”, Editura Campion, Bucureşti, 2009;
o „Bacalaureat matematică 2008 - culegere de probleme
recapitulative pentru clasele IX – XII,” Editura Books
Unlimited Publishing, Bucureşti, 2007;
o ”Teste de matematică pentru pregătirea examenului de
bacalaureat”, Editura Macarie, 2004;
o
Lucrarea „Ghid metodologic aria curriculară
matematică şi ştiinţe” realizată în cadrul Proiectului de
Reformă a Învăţământului Preuniversitar cofinanţat de
Guvernul României şi Banca Mondială.
coordonator, formator, coautor de ghiduri sau membru al
echipei de implementare, în proiecte desfășurate la nivel
local, județean, regional, național, european și internațional,
precum:
proiecte finanțate de Fondul Social European:
coordonator formare în echipa de implemetare a
proiectului POSDRU „Optim E-Manager” (01.07.2010 16.08.2012);
formator în cadrul a patru proiecte strategice POSDRU:
“Formarea continuă a profesorilor de Matematică şi
Ştiinţe economice în societatea cunoaşterii” (oct.2012ian. 2013; Școli și comunități în acțiune pentru
prevenirea părăsirii timpurii a școlii (martie- aprilie
2011); Profesionalizarea carierei didactice – noi
competențe pentru actori ai schimbării în educațieîn
județele Dâmbovița și Buzău (aprilie 2011- februarie
2012); Optim E-Manager (decembrie 2011- ianuarie
2012););
proiecte finanțate de A.N.P.C.D.E.F.P.:
membru al echipei proiectului Comenius Regio
Management şcolar inovator pentru un mediu şcolar mai
bun (2009 – 2011);
responsabil de proiect în cadrul echipei de implementare
a parteneriatului Civilizaţia europeană–rezultat al
moştenirii culturale, arhitecturale şi populare (20062009);
membru al echipelor unor proiecte Comenius: proiectul
lingvistic Limbile moderne în scenă (2006-2007) și
proiectul şcolar Arte şi mediu înconjurător (2004-2005);
proiecte finațate de Ambasada S.U.A. în România și/ sau
Consiliul Europei:
membru al echipei de proiect și formator în cadrul
proiectului Asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie
democratică – reţea de şcoli democratice derulat cu
O.N.G. TEHNE, respectiv O.N.G. „Ambasadorii prieteniei”
(2005-2007; 2008 -2009);

membru al echipei proiectului pilot Studiu de cazabilitatea profesorilor de a evalua competenţele civice
ale elevilor, derulat de Centrul Român pentru Educaţie şi
Dezvoltare în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei (2003 – 2005).
Membru al corpului naţional de experţi în management
educaţional (începând din anul 2012)
Inspector școlar de specialitate – matematică (01.09.201116.08.2012)
Inspector şcolar management educațional/ implementarea
descentralizării instituţionale (01.10.2007-31.08.2011)
Director adjunct la Liceul Ion Heliade Rădulescu Târgoviște
(2000-2006)
Profesor metodist specialitatea matematică- I.Ș.J. Dâmbovița
(1999 - 2012)
Membru al Consiliului consultativ al specialității – matematică
(1999 - prezent)
Responsabil cerc pedagogic al profesorilor de matematică din
liceele județului Dâmbovița (1999 - 2008)
Profesor mentor–colaborator al DPPD Universitatea „Valahia”
Târgovişte (2003 - 2008)
Diploma Gheorghe Lazăr- clasa a III-a
Manager al sistemului de management al calității cod COR
242302
Formator cod COR 241205
Manager de proiect cod COR 241919
Mentor cod COR 235902
Proiectele de cooperare transnațională
Călătoriile
Lectura
Medicina naturistă
-

Experiență managerială

•
•
•
•
•
•
•
•

Distincții
Alte ocupații profesionale

•
•

Hobby-uri

•
•
•
•
•
•
•

