Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

MOTOI GEORGETA AMELIA
Str. Aurel Vlaicu,Bl. U18-19, sc. 2, ap.1, Craiova, Dolj, Romania
Fix: 0351/431374

Mobil:

0723/501080

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

amelie74ro@yahoo.ca
Româna
29.03.1974
Feminin

Locul de muncă vizat lector limba română ca limbă străină
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

2015 - prezent
Profesor asociat în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate
Predare limba română ca limbă străină
Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ

Perioada

2014-2015

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

lector universitar
profesor de limba română ca limbă ca limbă străină
Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate
Învăţământ
2002 - prezent
Profesor limba romana
Responsabil comisie metodica umanista
Responsabil perfecţionare cadre didactice
Diriginte
Responsabil cerc pedagogic sector Dăbuleni
Multiplicator pentru programe europene
Şcoala cu clasele I-VIII Bratovoeşti
Învăţământ
Ianuarie 2012- august 2012
Director
Manager sistem educaţional gimnazial
Şcoala cu clasele I-VIII Bratovoeşti
Învăţământ
2001 - 2002
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Funcţia sau postul ocupat

Profesor limba romana

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Grup Scolar Industrial „Ilie Murgulescu” Craiova

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ

Perioada

2000-2001

Funcţia sau postul ocupat

Profesor limba romana – limba franceza

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova
Învăţământ
1999 - 2000
Profesor limba franceza

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Scoala cu clasele I-VIII Bratovoesti
Învăţământ
1997 - 1999
Profesor limba romana – limba franceza

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova
Învăţământ

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

16.01 – 12.02.2014
„Iniţiere în biblioteconomie”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Casa Corpului Didactic Dolj
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

5-11.08.2012
„Elaborarea planului de acţiune în administraţia publică”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

01.06 – 01.07.2012
Formator
Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare, Aplicarea
metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketingul formării, Proiectarea programelor de formare,
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii
programelor şi a stagiilor de formare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Fundaţia pentru învăţământ
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

01.06 – 01.07.2012
Consilier şcolar
Analiza problemelor specifice mediului şcolar, Organizarea activităţilor de consiliere educaţională,
Orientarea vocaţională, Educaţia pentru carieră, Promovarea programelor de educaţie pentru
sănătate, Aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de consiliere educaţională
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Fundaţia pentru învăţământ
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2008-2012
Doctor în domeniul filologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea din Craiova
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

12.03. 2012 – 14.04.2012
„Management educaţional european”
Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ, Managementul proiectelor, Politici educaţionale,
Consiliere şi orientare în carieră, Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale,
Managementul curriculumului.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Fundaţia cultural-umanitară „Henri Coandă” (Oradea – Centrul Craiova)
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Februarie 2010
„Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a
învăţământului preuniversitar”
Disciplinele principale studiate / Managementul organizaţiei şcolare, Marketing, decizie şi previziune în educaţie, Managementul
competenţe profesionale dobândite conflictului în organizaţia şcolară, Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale,
Managementul calităţii în educaţie.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / DPPD al ASE Bucureşti
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2006-2008
Master Traducere şi terminologiei juridică – Limba franceză
Introducere generală în drept, Limba franceză, Drept instituţional comunitar, Drepturile omului, ,
Traducere simultană, Drept privat comparat, Drept public comparat, Limbaj juridic
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Octombrie 2007
Stage de perfectionnement pour professeurs europeens de francais „Innover pour motiver en classe
de francais”
Pedagogie coomunicative et techniques de classe
L’utilisation pedagogique d’internet
Institut europeen de francais Montpellier

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

1992 - 1997

Calificarea / diploma obţinută

Licenta Romana - Franceza

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba si literatura romana
Limba si literatura franceza

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Craiova
Facultatea de Litere si Istorie

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceza

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Engleza

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe de interrelaţionare cu elevii, studenţii şi cadrele didactice, dobândite în 17 ani de
activitate didactică, Spirit de echipă, Abilităţi sociale de promovare a imaginii instituţiei şi de
colaborare cu alte instituţii şi organizaţii partenere

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi abilităţi manageriale, de organizare, coordonare, monitorizare a implementării
proiectelor şi programelor educaţionale dobândite pe parcursul experienţei ca director al Şcolii
Gimnaziale Bratovoeşti şi de coordonator al Cercului Pedagogic, sector Dăbuleni

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe de elaborare, organizare, monitorizare şi evaluare a programelor şi sesiunilor de formare
şi de evaluare de competenţe profesionale în domeniul dezvoltării profesionale a adulţilor, dobândite
în cadrul activităţilor practice, a studiilor doctorale

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

O buna stapanire a modalitatilor de utilizare a calculatorului dobandite in cadrul cursului organizat de
CCD si in urma activitatii independente, Word, Power-Point

Competenţe şi aptitudini artistice

Pasionata de dans
4

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Hobby: Lectura, filme
Categoria B

Informaţii suplimentare Anexa 1: Educaţie şi formare
Anexa 2: Opera omnia
Anexa 3: Participare la congrese şi alte reuniuni ştiinţifice
Anexa 4: Participare în comitete de organizare
Anexa 5: Competenţe transversale
Anexa 6: Alte titluri
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Anexa 1
Educaţie şi formare
Educaţie
Diplomă de Doctor în Filologie, Seria H, nr. 0010565 din 20.02.2013, eliberată de Universitatea din
Craiova.
Diplomă de Master – Traducere şi terminologie juridică – Limba franceză, Seria G, nr. 0110314 din
30.04.2009, eliberată de Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.
Dipomă Licenţă seria P nr. 0090144 din 08.07.1998, eliberată de Facultatea de Litere şi Istorie,
Universitatea din Craiova.
Formare
Adeverinţă de absolvire curs Iniţiere în biblioteconomie, Nr. 1474/13.02.2014, eliberat de Casa Corpului
Didactic Dolj.
Adeverinţă de absolvire a cursului pentru ocupaţia Metodist, Nr. 604/12.08.2013, eliberat de Asociaţia
ProEuro-Cons în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt.
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare Elaborarea planului de acţiune în administraţia
publică, Seria CRTM Nr. 02612, eliberat Centrul Regional de Formare Continuă Pentru Administraţia
Publică Locală Timişoara la 04.01.2013.
Certificat de absolvire a cursului pentru ocupaţia Consilier şcolar, Seria H, Nr. 00054623, eliberat de
„Fundaţia pentru învăţământ” – Bucureşti, la 14.12.2012.
Certificat de absolvire a cursului pentru ocupaţia Formator, Seria H, Nr. 00054623, eliberat de „Fundaţia
pentru învăţământ” – Bucureşti, la 14.12.2012.
Certificat de participare la proiectul Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, Nr.
31050/DJ8.03.2012, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Certificat de absolvire a cursului Management educaţional european, seria F, Nr. 0009233, eliberat de
Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” Oradea la 06.08.2014.
Certificat de absolvire a cursului Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea strategiei
de descentralizare a învăţământului preuniversitar, Nr. 83/28.02.2010, eliberat de Academia de Studii
Economice Bucureşti, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Atestat de absolvire a cursului Program de dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurate în
şcoală, seria B, Nr. 0070421, eliberat de Unitatea de Management a Proiectelor pentru Învăţământul
Preuniversitar, la 25.11.2008.
Certificat de stage de perfectionnement pour professeurs europeens de francais Inovver pour motiver en
classe de francais, eliberat de Institut Europeen de Francais, Montpellier, 2.11.2007.
Adeverinţă de absolvire a cursului Principii moderne de clasificare, catalogare şi indexare în
biblioteconomie, Nr. 6883/18.05.2007, eliberat de Casa Corpului Didactic Dolj.
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Anexa 2
Opera omnia
a) Teza de doctorat
Realism şi fantastic în proza eminesciană, Universitatea din Craiova, domeniul Ştiinţe Filologice,
conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic, susţinere publică în 4 decembrie 2012, Diplomă de
doctor: Seria H, Nr. 0010565 / 01.11.2007, Ordinul M.E.C.T.S nr. 3250 MD din 20.02.2013.
b) Cărţi şi capitole din cărţi publicate
1. Amelia Olteanu, Modalităţi de receptare a mitului în opera lui Ştefan Bănulescu, Craiova, Editura
Universitaria, 2009, ISBN 978-606-510-531-7.
c) Monografii în edituri recunoscute CNCSIS
1. Amelia Olteanu, Nichita Stănescu – mitul modern al poeziei, Craiova, Editura Universitaria, 2009,
ISBN 978-606-510-536-2.
d) Manuale universitare în edituri recunoscute CNCSIS
1. Amelia Motoi, Limba română pentru studenţii străini, Craiova, Editura Sitech, 2015, ISBN 978-606-115130-1.

e) Articole/studii publicate în reviste de specialitate
1. Amelia Motoi, Clasificarea prozei eminesciene în „Studii de pedagogie diferenţiată”, An 10 (2013), Nr.
1, pp. 3-6, ISSN 1584-5443.
2. Amelia Motoi, Controverse în jurul prozei eminesciene: un orizont de receptare indecis. Studiu de caz:
Junimea şi Garabet Ibrăileanu în „Studii de pedagogie diferenţiată”, An 10 (2013), Nr. 1, pp. 7-9, ISSN
1584-5443.
3. Amelia Motoi, Fantastic şi oniric în proza eminesciană în „Studii de pedagogie diferenţiată”, An 10
(2013), Nr. 6, pp. 3-6, ISSN 1584-5443.
4. Amelia Motoi, O interpretare modernă a prozei eminesciene – perspectiva critică a lui Iulian Costache
în „Studii de pedagogie diferenţiată”, An 10 (2013), Nr. 6, pp. 7-9, ISSN 1584-5443.
5. Amelia Motoi, Modele critice de revalorizare a prozei eminesciene în „Studii de pedagogie
diferenţiată”, An 10 (2013), Nr. 9, pp. 3-5, ISSN 1584-5443.
6. Amelia Motoi, Recuperarea prozei eminesciene de critica contemporană în „Studii de pedagogie
diferenţiată”, An 10 (2013), Nr. 9, pp. 9-11, ISSN 1584-5443.
7. Amelia Motoi, Noms dérivés aves le suffixe –re dans le titre des œuvres lyriques de Nichita Stănescu în
„Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)”, Anul VIII, Nr. 1-2/2015.
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Anexa 3
Participare la congrese şi alte reuniuni ştiinţifice
1. Diplomă de participare la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Literature, Discourse and Multicultural
Dialogue”, Ediţia a III-a, Tîrgu Mureş, 3-4 decembrie 2015.
2. Participant la Conferinţa Internaţională „Education and Creativity for a Knowledge Based Society”,
Ediţia a IX-a, organizator Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 19-21 noiembrie 2015.
3. Diplomă de participare la Colocviul Internaţional „Limbă, Cultură, Civilizaţie”, cu lucrarea Proza
eminesciană – reper şi model în spaţiul literar românesc, ediţia a V-a, Craiova, 5 aprilie 2014.
4. Diplomă de participare, cu lucrarea Exemple de bune practici, la Simpozionul Naţional „Eminescu –
univers deschis”, Ediţia a II-a, Craiova, 15 ianuarie 2014, organizat de ISJ Dolj.
5. Diplomă de participare, cu lucrarea Omul în comuniune cu natura, la Simpozionul Naţional „Ecoteologia
– punte de legătură între ştiinţă şi tehnologie”, Craiova, 11 mai 2013, organizat de ISJ Dolj.
6. Diplomă pentru participarea la Simpozionul Naţional cu tema „Lectura – o treaptă către cunoaştere,
pasiune şi necesitate”, organizat de Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova la 22.11.2012.
7. Diplomă pentru participare, cu lucrarea Şcoala modernă prin metode moderne în orele de limba română,
la dezbaterea judeţeană „Şcoala modernă pe înţelesul copiilor”, Craiova, 26 octombrie 2012, organizată
de ISJ Dolj.
8. Diplomă de participare, cu lucrarea Metodele moderne creative în orele de limba şi literatura română, la
Simpozionul Internaţional „Creativitatea elevilor şi rolul profesorului în dezvoltarea acestuia”, Haţeg, 6
aprilie 2012, organizat de ISJ Hunedoara.
9. Atestat de participare la Colocviul Internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile
europene”, ediţia a III-a, secţiunea literatură, Craiova, 9-10 octombrie 2009, organizat de Universitatea
din Craiova.
10. Participant, cu tema Elena Farago – poeta vârstei de aur, la Simpozionul Interjudeţean „Elena Farago –
poezia copilăriei”, ediţia a IV-a, Craiova, 27 martie 2008, organizat de ISJ Dolj.
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Anexa 4
Participare în comitete de organizare
1. Membru în comitetul de organizare a Şcolii de vară „Constantin Brâncuşi”, ediţia 2015, Universitatea din
Craiova, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate.
2. Membru în comisia de organizare a Olimpiadă de limbă, comunicare şi literatură română, etapa locală,
desfăşurată la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni în data de 26.01.2013.
3. Membru evaluator la Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română, etapa locală, desfăşurată la
Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni în data de 26.01.2013.
4. Responsabil cerc pedagogic, sector Dăbuleni, 2008-2012.
5. Membru coordonator şi evaluator la Concursul Judeţean de Creaţie română-engleză „My Universe”,
ediţia a X-a, desfăşurat în data de 24.11.2012 la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova.
6. Membru în comisia de organizare a activităţilor desfăşurate cu ocazia vizitei de studiu
SOCRATES/ARION la Grupul Şcolar „Ilie Murgulescu” Craiova, mai 2002, cu tema: „Creer ensemble
l’union des ecoles europeennes ouvertes vers le monde”.
7. Responsabil al Comisiei Metodice Umaniste a Şcolii Gimnaziale Bratovoeşti.
8. Membru în Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii în Învăţământ a Şcolii Gimnaziale
Bratovoeşti.
9. Membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Bratovoeşti.
10. Responsabil al Comisiei pentru perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a
cadrelor didactice a Şcolii Gimnaziale Bratovoeşti.
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Anexa 5
Competenţe transversale
1. Adeverinţă de absolvire a cursurilor de formare profesională AeL, Nr. 681/10.03.2006,
organizat de Siveco România.
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Anexa 6
Alte titluri
1. Membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, conform deciziei Nr.
6214/14.08.2012 eliberată de I.S.J. Dolj.

11

