Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Naţionalitate(-tăţi)
Sex

Buciu Matei Mariana
română
F

Domeniul ocupaţional învățământ
Experienţa profesională
Perioada 2006- în prezent
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct
Activităţi şi responsabilităţi principale Procesul de învățământ
Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat”, str. Negru- vodă, nr.99,
Alexandria

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Management

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

1995- în prezent
Profesor
Activitate didactică și extrașcolară

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

Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat”
Invățământ- Catedra de Limba și literatura română
1993-1995
Profesor
Activitate didactică
Grup Școlar Tehnic Alexandria
Învățământ- Catedra de Limba si literatura romana
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Educaţie şi formare
Perioada

septembrie 2018- în prezent
Doctorand- Școala Doctorală ,,Alexandru Piru” a Universității din Craiova- domeniul
filologie

Adeverinta

Perioada

2012
Expert – Corpul national al expertilor in domeniul managementului educational

Perioada
Din 2006 - in prezent

Adeverinta

Metodist ISJTR si membru în Consiliul consultativ de specialitate
Perioada
2006-2008
Calificarea / diploma obţinută
competenţe profesionale dobândite

Diploma Master
În domeniul managementului educațional preuniversitar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea Pitești, Departamentul de Formare Continuă
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională
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Perioada

1988-1993 ( 5 ani)

calificare

Profesor- diploma de licență

Competente profesionale dobandite

Limba si literatura romana-limba rusa

Numele si tipul institutiei de invatamant

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Nivelul in clasificarea nationala

Superior, de lunga durata

Cursuri de formare/ competente dobandite

2022-concurs post director adjunct
2021- Articol în curs de publicare în revista SCOL a Universității din Craiova
Articol publicat în revista JRLS Tg. Mureș
Comunicare științifică la Conferința Internațională LDMD 9, Tg.-Mureș
Recenzie carte- Dumitru Loșonți -Convingeri și propuneri etimologice, în curs de publicare
2020 – Articol publicat în revista SCOL a Univ. din Craiova -Studii lingvistice. In memoriam Cristina
Călărașu
Comunicare științifică la Conferința Internațională LDMD 8
Comunicare științifică la Conferința internațională GIDNI 7
2019- Comunicare științifică la Conferința Internațională LDMD 7
Comunicare științifică la Conferința internațională CIL
2018- participare curs formare CCDTR-Dezvoltarea competențelor de evaluare
- participare mobilitate Slovenia- proiect Erasmus+, Peace wirth ICT
- participare curs formare ASE- Bizpro
-participare curs formare Turcia – Peace with ICT, proiect Erasmus +
-prezentare cărți ,, Dicționar de argou și expresii colocviale rus- român” de Inga Druță ș i
Sabin Buruiană și ,,Pagini de sociolingvistică” de Teodor Cotelnic- in curs de publicare in revista
internațională SCOL a Univ. din Craiova
- publicare articol ,, Dorul și omenia” în revista Scrisul românesc
- realizare film de popularizare a a ofertei educaționale a colegiului
2017- participare curs formare Italia, Polonia – Teaching in Diversity, proiect Erasmus +
-

Publicare articol in revista Scrisul românesc ,,Trist în țară, în avangardă”

-

Realizare documentație de obținere a titlului ,, colegiu național’ pentru liceu

2016- participare curs formare Malta – Make Technology Your Friend, în cadrul proiectului
Erasmus + , cu același nume
-concurs post director adjunct
- publicare articol în revista Scrisul românesc - ,, Puterea cuvintului”
2015- participare curs ,, Utilizarea instrumentelor online in educatie”
- Participare simpozion in cadrul proiectului ,, Lasați copiii sa vina la Mine!” cu lucrarea
Simboluri pascale”
-participare activitati proiect international ,,Sister Schools”
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,,

- participare proiect Erasmus +, Green Schools, Polonia
- membru in comisia județeana de organizare și desfașurare a olimpiadei de limba si literatura
romana
2014- coordonator Proiect ,, Liceenii și literatura”, organizator concurs judetean de creatie literara si
interpretare critica ,, Mircea Scarlat”
-participare la Simpozionul National ,, Geografia orizontului local si dezvoltarea durabila” cu
lucrarea ,, Repere literare din orizontul local”
- participare la Forumul educațional Magister , cu tema ,, Cultura digitală în scoala secolului
XXI”
-participare la Colocviile Naționale ,,Scrisul Românesc”- Craiova, 2014, 2013
2013- atestat de formare continuă- Fundația ,,Ti,ineri pentru tineri”
-organizator Concurs național de literatură ,, Pe urmele Morometilor”
- participare la Consfătuirea Națională a directorilor liceelor pedagogice
- recenzia romanului lui Adrian Cioroianu, in cadrul lansării de carte de la Alexandria
2011-

curs formare specialisti in evaluare INSAME
-

Formare - Instruirea in societatea cunoasterii

-

Corector al cărții „Ceasul din gară”, Ed. EVD

2010- lucrarea „Lacrimi…,Lancrăm…, Lucian Blaga” publicată in cartea „Valori permanente in
stiinta și cultura română”, Ed. Universitaria, Craiova, 2010
2005-2011- articole de specialitate publicate in ziarele locale, recenzii ale unoe cărti semnate de
Panfil Seicaru- ,,Istoria presei”sau a vol. de poezii semnat de George Stanca, ,,Angel radios”
2009-certificat de absolvire curs formator(CNFPA Cluj)
Curs de perfectionare CCD-dezvoltarea competentelor de evaluare la examenul de bacalaureat
2008-certificat de absolvire- curs de perfectionare Educont- Univ. Valahia
2008-certificat de absolvire- curs formator(CNFPA Buc)
2006-2007-cursuri formare in domeniul creșterii calității procelului instructiv- educativ la Casa
Calitătii Bucuresti
2006- cursuri de inițiere in domeniul utilizării calculatorului, curs de formare metodist
Concurs director adjunct
2003-gradul I
1999-gradul al II-lea
1995-definitivat, examen titularizare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Limba engleză- bine
Limba franceză- satisfăcător

Spirit de echipa, spirit de fairplay, spirit civic- dobandite in familie, prin educatie, in
colectivitate, în activități de voluntariat
Spirit organizatoric, calități de lider, inițiativă- dobândite în colectivitate, prin instruire

Nivel bun, certificat ECDL

Competenţe şi aptitudini artistice

Creativitate, simț estetic

Permis(e) de conducere

Da, categoria B

Informaţii suplimentare Persoane de contact

Prof. dr. Silvia Botez- director liceu
Prof. Grigore Aneta – prof. de limba și lit română
Prof. dr. Toma Florentina ̶profesor de geografie- membru Consiliu de
administrație

Anexe Diplome, adeverințe, certificate
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