Prof. Valeriu
ALEXANDRU

VA
Profesor titular de educație fizică și sport
Vechime în CNIM: 7 ani

COLEGIUL NATIONAL
„ION MINULESCU” SLATINA

Educație și formare:
Universitatea Națională de Educație
Fizică și Sport București
Gradul didactic I

Principalele activități și responsabilități:

PREZENTAREA
PROFESORILOR
DIRIGINȚI
la clasele
de început ciclu
în anul școlar 2020 - 2021

Responsabil
Comisie
metodică
disciplina Educație fizică
Coordonator proiecte școlare și
extrașcolare
Organizator al unor competiții atractive
școlare și extrașcolare, precum Liga elevilor,
Exatlon CNIM, Școala altfel la Clubul nautic,
școli de vară cu profil sportiv, Tabără anuală
de schi, etc.

Activitatea în cadrul olimpiadelor
concursurilor de specialitate:

/

Participări și premii I, II, III și mențiuni
în fiecare an la concursuri școlare de profil,
fazele județeană, regională și națională cu
echipele reprezentative ale școlii la fotbal,
baschet, atletism, tenis de masă, badminton.

Prof. Claudia
MIU

Prof. Alina
GAGIU

vb

vc
Profesor titular de istorie

Profesor titular de educație plastică

Vechime în CNIM: 11 ani
Educație și formare:
Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia,
Facultatea de Istorie și Arheologie

Vechime în CNIM: 23 de ani

Educație și formare:
Gradul didactic I
Universitatea
de
Arte
București,
Facultatea de Arte Decorative și Design
Principalele activități și responsabilități:
Universitatea din Pitești, specializarea
Profesor metodist IȘJ Olt din anul 2006,
Restaurarea icoanei, picturi murale și de șevalet disciplina istorie
Responsabil Comisia metodică „Om și
Gradul didactic I
societate”, disciplina Istorie
Articole și studii în reviste și publicații de
profil
Principalele activități și responsabilități:
Autor a patru cărți pe diverse teme
Membru în comisia națională de istorice
specialitate
Participare cu lucrări la simpozioane
Membru în Consiliul Consultativ din cadrul naționale și internaționale.
ISJ Olt
Organizator la nivelul școlii al unor
Metodist ISJ Olt
activități cu caracter festiv dedicate unor
Membru în Comisia de curriculum la evenimente importante din istoria României: 1
nivelul școlii
Decembrie, 24 Ianuarie, 9 Mai, etc.
Responsabil Comisia metodică „Educație
artistică și tehnologie”
Activitatea
în
cadrul
olimpiadelor
/
concursurilor de specialitate:
Activitatea
în
cadrul
olimpiadelor
concursurilor de specialitate:

/

Rezultate
deosebite
cu
elevii
la
concursurile de profil, numeroase, începând de
la nivel local și continuând la nivel județean,
național și internațional.
În medie, este vorba de circa 30-40 de
premii importante, obținute în fiecare an.
De multe ori, actul artistic a fost valorificat
și în cadrul altor tipuri de activități care au
presupus concursuri de desene, mulaje, etc. (de
exemplu, „Mesajul meu Antidrog”).

Pregătire elevi pentru Olimpiada de
Istorie și concursuri naționale
4 elevi calificați la etapa națională a
Olimpiadei de istorie
2 premii la etapa națională a Olimpiadei
Numeroase participări și premii I, II, III și
mențiuni la Concursul ”Școala cu ceas” - Rm.
Vâlcea
Profesor însoțitor, delegat IȘJ Olt, la
Olimpiada de Istorie, etapa națională
Profesor îndrumător la nivel județean al
elevilor calificați la etapa națională a Olimpiadei
de Istorie

Prof. Marius
PERIANU

ix a

Profil:
Matematică-informatică
Profesor titular de matematică
Vechime în CNIM: 23 de ani
Educație și formare:
2015: Masterat Matematică Didactică
2010: Masterat Management educațional și
comunicare instituțională, Univ. din Pitești
1998: Studii Aprofundare în Matematici Aplicate,
Universitatea din Craiova
1997: Facultatea de Matematică-Informatică,
secția Matematică, Universitatea din
Craiova
Gradul didactic I
Principalele activități și responsabilități:
2015-2016: director CNIM
2009-2015: director adjunct CNIM
2005-2007: inspector școlar de specialitate matematică
2005-2014: metodist ISJ Olt, matematică
2005-2020: membru Consiliul Consultativ al
profesorilor de matematică
2005-2007: coordonator Centrul Județean de
Excelență
2004-2005, 2009-2020: Membru în CA CNIM
2005-2007: membru CA ISJ Olt
Activitatea
în
cadrul
olimpiadelor
/
concursurilor de specialitate:
Nivel internațional
 Olimpiada Balcanică de Matematică pentru
Juniori (JBMO) 2016: Chairman of theJury
(preşedintele juriului)
 Olimpiada balcanică de matematică pentru
juniori
(JBMO):Team Leader (2014),
DeputyLeader (2012, 2013, 2015), Leader
Romania B(2010)
 Olimpiada balcanică de matematică (BMO)
seniori: Coordinator (2011), Observer A (2018)
 Olimpiada Internaţională de matematică
(IMO):Observer (2007), Coordinator (2018)
 Romanian Master of Mathematics (20122020): Coordinator
 InvitedLecturer – 9th Junior Mathematical
Congress, Miskolc, Ungaria, 2010

Nivel național
2005-2020: Membru al Comisiei de Evaluare a
Olimpiadei Naționale clasele VII-XII
2007-2011: Membru al Comisiei de Evaluare a
Olimpiadei Naționale pentru clasele V-VI
2005-2019: Membru al comisiei de pregătire a
lotului național lărgit de matematică pentru
olimpiadele internaționale(OBMJ, OBM și OIM)
2008-2020: Membru al comisiei de selecție a
subiectelor
pentru
olimpiada
județeană/națională
Nivel local/județean
1997-2020:
Membru
al
comisiilor
de
organizare, selecție subiecte și evaluare ale
Olimpiadei de Matematică, etapele locală și
județeană.
Alte repere din activitatea profesională:
 Autor de manuale școlare
 Membru al grupului de lucru pentru elaborarea
programelor școlare de matematică pentru
gimnaziu
 Redactor principal al Gazetei Matematice
(2020)
 Membru al comitetului de redacţie al Gazetei
Matematice (2010-2019)
 Președinte al Filialei Olt a Societății de Științe
Matematice din România (2014-2020)
 Secretar al Filialei Olt a Societății de Științe
Matematice din România (2004-2014)
 Membru al grupurilor de lucru pentru
elaborarea subiectelor de bacalaureat și
evaluarea națională
 Autor a peste 80 de lucrări de
specialitate/culegeri
de
probleme
de
matematică
 Diploma de excelență din partea Guvernului
României, 2009.
Premii obținute cu elevii la olimpiadele și
concursurile de matematică:
Nivel internațional
 1 medalie de argint - Olimpiada Balcanică de
Matematică pentru Juniori 2009
 2 medalii de bronz – Olimpiada Europeană
de Matematică pentru Eleve (EGMO): 2016,
2017
Nivel național
 72 de elevi participanți la Olimpiada
Națională de Matematică - 11 mențiuni, 5
medalii de aur, 17 medalii de argint, 23
medalii de bronz
Nivel județean/regional
 Peste 100 de premii și mențiuni la olimpiada
județeană, peste 200 de premii și mențiuni la
concursuri naționale/interjudețene

Prof. Ion
MITRU

Prof. Mariana
MĂRGHEANU

ix b

ix c

Profil:
Matematică-informatică

Profil:
Matematică-informatică

Profesor titular de geografie și de limba
franceză

Profesor titular de fizică

Vechime în CNIM: 26 ani

Vechime în CNIM: 22 ani

Educație și formare:

Universitatea din București, specializarea
Geografie - o limbă străină (limba franceză)
Educație și formare:
Universitatea din București, Facultatea de
Gradul didactic I

Fizică

Principalele activități și responsabilități
Membru în CA 2004-2005, 2012-2020
Membru în Consiliul director al Asociației de
Tineret Ecotim din CNIM
Metodist IȘJ Olt
Membru
în
Consiliul
consultativ
al
profesorilor de geografie
Responsabil Cerc pedagogic zona Slatina,
disciplina Geografie
Secretar trezorier al Societății de geografie filiala Slatina
Responsabilul Comisiei diriginților
Responsabil cu activitățile extrașcolare și
extracurriculare din CNIM
Participant la proiecte europene : La nature
du mythe au désastre (2000-2001), Cetățean al
mileniului III (2002-2004), Une nouvelle dynamique
de l’apprentissage du FLE (2006), Dinamica
managementului educațional (2004-2007), L’image
de l’autre (2004-2007), Standarde de calitate în
educație (2009-2011) ADOREV - La revue des
adolescents (2012-2014), JAC Jeunes acteurs,
jeunes cinéastes (2012-2014)

Activitatea în cadrul olimpiadelor
concursurilor de specialitate

/

Pregătire a lotului național al României
pentru Olimpiada Internațională Tunis, 2008
Organizator și evaluator al Olimpiadei
județene de geografie și a concursului de geografie
Terra.
Elevi participanți la etapele naționale ale
Olimpiadei de Limba franceză și Olimpiadei de
geografie
Premii I, II, III și mențiuni la olimpiadele
județene de profil și mențiuni la etapa națională
Premiul I la Festivalul Național de teatru
„Niște țărani”.

Universitatea din Pitești
postuniversitare de informatică

-

Cursuri

Gradul didactic I

Principalele activități și responsabilități
Membru al Comisiei de
orientare și activități extrașcolare

consiliere,

Activitatea
în
cadrul
olimpiadelor
concursurilor de specialitate

/

Rezultate foarte bune obținute cu elevii în
cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare de
specialitate
Rezultate foarte bune obținute cu elevii la
examenul de bacalaureat și examenul de
admitere în învățământul superior
Premii și mențiuni la etapa județeană a
Olimpiadei de fizică
Profesor evaluator la etapa locală și
județeană a Olimpiadei de fizică

Prof. Mariana
LUPAȘCU

Prof. Marilena
BOȘTINARU

ix D

ix e

Profil:
Matematicăinformatică

Profil:
Științele naturii

Profesor titular de limba engleză
Profesor titular de limba engleză
Vechime în CNIM: 18 ani
Vechime în CNIM: 30 de ani
Educație și formare:
Universitatea din Craiova, Facultatea de
Educație și formare:
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea limba și literatura
franceză-limba și literatura engleză
Filologie, secția Franceză-Engleză
Gradul didactic I

Gradul didactic I

Principalele activități și responsabilități
Principalele activități și responsabilități
2002-2004:
inspector
școlar
de
Metodist IȘJ Olt, disciplina limba engleză
specialitate IȘJ Olt
Responsabil echipa de majorete a liceului
2007-2008, 2010-2013: membru în
Participări la proiecte școlare
Consiliul de Administrație al CNIM
2007-2013: responsabil catedra de limba
engleză
2007-2009: consilier educativ
Activitatea în cadrul olimpiadelor /
concursurilor de specialitate
Activitatea
în
cadrul
olimpiadelor
concursurilor de specialitate

/

Rezultate foarte bune obținute cu elevii la
examenele de bacalaureat și examenele de
admitere în învățământul superior
Premii I, II și III, dar și mențiuni anual la
Olimpiada de Limba engleză
Premii la concursul Cangurul lingvist și la
alte concursuri de profil
Premii I și II la concursuri naționale

Performanțe în pregătirea elevilor la
olimpiadele școlare la nivel județean și național
și la concursurile de limba engleză.
Premii I, II, III la olimpiada de limba
engleză etapa județeană.
Pregătire și îndrumare a elevilor în
vederea obținerii certificatelor de limbă engleză
- Cambridge, IELTS, TOEFL, etc.
Rezultate foarte bune obținute cu elevii
la examenele de bacalaureat și examenele de
admitere în învățământul superior

Prof. Maria
ALBU

Prof. Cristina
MARIN

ix F

ix G

Profil:
Filologie
Limba engleză intensiv

Profil:
Filologie
Limba franceză intensiv

Profesor titular de limba și literatura română
Profesor titular de limba franceză
Vechime în CNIM: 25 de ani

Vechime în CNIM: 15 de ani

Educație și formare:
Educație și formare:
Universitatea din București, Facultatea de
Universitatea din Pitești, facultatea de Litere și
litere, specializarea limba și literatura română - Istorie, specializarea Limba și literatura francezălimba și literatura engleză
limba și literatura franceză
Gradul didactic I
Principalele activități și responsabilități
Membru al Comisiei de Control
Managerial Intern din C.N. „Ion Minulescu”
(2016-2020)
Membru al Comisiei de Etică din C.N.I.M.
Membru al Asociației de Tineret Ecotim
din C.N.I.M.
Coordonator al unei echipe de teatru
Participant la proiecte europene
Activitatea
în
cadrul
olimpiadelor
/
concursurilor de specialitate
Membru al Comisiei de organizare și
evaluare a Olimpiadei de Limba și literatura
română
Premii II, III și mențiuni la Olimpiada de
limba și literatura română, etapa județeană
Premii I, II, III și mențiuni la concursuri
naționale și județene de creație literară „Mesaj
către părintele meu” (Olt), „Tradiții multiculturale
în spațiul românesc” (Iași), „Satul românesc,
spațiu cultural și artistic” (Olt), „Primăvara
văzută prin ochii de copii” (Prahova), „Tradiție,
educație carieră în școlile vechi românești”
(Dolj),
Concursul
Interjudețean
„Tudor
Mușatescu” (Argeș), Simpozion internațional
„Implică-te, copile, în comunitatea ta” (Olt),
concurs național din cadrul Proiectului
Transfrontalier „Mi-e dor de-a ta privire, mi-e
dor de tine, mamă!” (Tulcea)
Premii la Festivalul Internațional „Lucian
Blaga” organizat de CCD Alba.

Stagiu
de
formare
Comenius
„Perfectionnement pour les professeurs de FLE et
formateurs de formateurs”, Besançon - Franța, 1626 iulie 2012
Gradul didactic I

Principalele activități și responsabilități
Participare proiecte europene: Standarde de
calitate în educație (2009-2011) ADOREV - La
revue des adolescents (2012-2014), JAC Jeunes
acteurs, jeunes cinéastes (2012-2014)
Profesor metodist IȘJ Olt din 2018
Profesor evaluator DELF din 2017
Profesor
participant la schimbului de
experiență cu Liceul Saint-Sauveur din regiunea
Bretagne , Franța, derulat în anul școlar 2019-2020
Cursuri de formare: Metodica limbii franceze,
pedagogia școlară, elemente de psihologie a
educației ; Dimensiuni europene moderne în
predarea limbii franceze; Tehnici manageriale în
educație; Profesor în mileniul III ; Competențe cheie
TIC în Curriculum școlar; Formarea de abilitare ca
examinator-evaluator DELF
Membru în comisii la nivelul școlii
Profesor organizator de activități anuale în
cadrul Zilelor Francofoniei și Z.E.L.

Activitatea
în
cadrul
olimpiadelor
concursurilor de specialitate

/

Profesor evaluator în Comisii pentru
Olimpiada de limba franceză, concursuri naționale
și (inter)județene
15 Premii I la Olimpiada de limba franceză,
faza județeană, și la concursuri
20 Premii II la Olimpiada de limba
franceză/concursuri naționale și (inter)județene ;
30 Premii III și mențiuni/premii speciale la
Olimpiada de limba franceză/concursuri
Elevi care au obținut Certificate DELF.

