Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

TOMA DARI
Strada Sălajului, nr.72, 457330 Șărmășag (România)
+40260661391

+40749207868

daritomi@yahoo.com
www.isjsalaj.ro
Yahoo! Messenger (YIM) daritomi | Skype dari.tamas2
Sexul Masculin | Data naşterii 12/11/1972 | Naţionalitatea maghiară

LOCUL DE MUNCĂ

Inspector școlar general adjunct la INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN SĂLAJ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
27.07.2017-Prezent

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ
Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod: 450059, tel: 0260661391, fax: 0260619190
Email: isjsalaj@isj.sj.edu.ro, www.isjsalaj.ro
Organizarea, conducerea și administrarea domeniului Managementul resurselor umane

12/06/2007–26.07.2017

DIRECTOR.
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘĂRMĂȘAG
Str. Primăverii, nr. 15, 457330 Șărmășag (România)
www.litesa.ro
Conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, cu
hotărârile Consiliului de Administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

07/2000–12/06/2007

DIRECTOR ADJUNCT
GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL ȘĂRMĂȘAG
Str. Primăverii, nr. 15, 457330 Șărmășag (România)
www.gsis.ro
Profesor de discipline de specialitate, responsabil cu munca educativă.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

15/09/1998–15/06/2000

CADRU DIDACTIC
GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL ȘĂRMĂȘAG
Str. Primăverii, nr. 15, 457330 Șărmășag (România)
www.gsis.ro
Profesor de discipline de specialitate, diriginte
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ
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31/08/1997–01/09/1998

Director executiv, inginer
SC D. Brother Impex SRL
Str. Viitorului, nr.1, 457330 Șărmășag (România)
Aproizionarea cu mărfuri, coordonarea activităților pe șantierele de construcții
Tipul sau sectorul de activitate Construcții, comerț

01/10/1996–28/07/1997

Inginer proiectant
SC Senior Infor SRL, Cluj-Napoca (România)
Proiectare instalații gaze naturale
Tipul sau sectorul de activitate Proiectare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
09/2015–10/2015

Certificat de participare

EXPERT
AUTORIZAT în
cadrul proiectului
”Platformă
metodologică și
informatică pentru
organizarea și
desfășurarea
programelor din
sistemul educațional
preuniversitar

Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Expert în folosirea platformelor:
- Admiterea în învățământul liceal de stat
- Bacalaureat
- Certificare a calificării profesionale
- Mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar -Titularizare
- Euro200
- Bani de liceu

19/08/2013–18/09/2013

Certificat de formare continua

Dezvoltarea
profesională a
cadrelor didcatice
prin activități de
mentorat

Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă finanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013
Competențe generale dobândite:
- Utilizarea tehnicilor de analiză și evaluare a contribuției rezultatelor învățării la formarea
competențelor cheie, în viziune transdisciplinară;
- Îmbunătăți/rea abilităților de integrare coerentă a criteriilor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de
evaluare în acord cu tendințele de modernizare a evaluării naționale;
- Dezvoltarea abilitățlor de auto-analiză, analiză și evaluare a cunoașterii din perspectiva valorificării
eficiente a stilurilor de predare și învățare în scopul îmbunătățirii actului educațional;
- Aplicarea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare, a unui comportament empatic și asertiv în
scopul utilizării adecvate a surselor de informație și a unei comunicări eficiente și constructive în
activitatea didactică și relaționarea cu mediul școlii;
- Valorizarea resurselor personale ale elevilor, prin integrarea abilităților de comunicare și relaționare
eficientă în managementul clasei și ala situațiilor cu risc educațional;
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- Dezvoltarea abilitățiolor de planificare a managementului calității în educație;
- Dezvoltarea capacității de analiză pentru auto-evaluarea propriei dezvoltări profesionale în vederea
planificării carierei, creșterii motivației pentru studiu și consolidării conștiinței de sine;
- Dezvoltarea deprinderilor și tehnicilor manageriale și de leadership în scopul facilitării valorificării
oportunităților de dezvoltare instituțională.

12/01/2015–31/03/2015

Adeverință, conform Raportului individual de dezvoltare
profesională

Emisă în baza Notei
MENCȘ nr.
348/26.11.2015

Liceul Tehnologic Nr.1 Șărmășag, Șărmășag (România)
Titlu proiect: "Personal didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat promotor al învățării pe tot parcursul vieții". Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155

04/2013–06/2013

Adeverință de formare continuă

Conducerea,
îndrumarea și
controlul în procesul
instructiv-educativ

Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor (România)
Din cadrul Proiectului: Educatori pentru societatea cunoașterii, POSDRU/87/1.3/S/55659, acreditat
prin OMECTS nr. 6545/12.12.2011.

26/01/2013

Certificat Association of Language Testers in Europe

BULATS - University
of Cambridge

Association of Language Testers in Europe
Obținerea nivelului ALTE 1-Elementar pentru limba engleză.

03/01/2013–21/04/2013

Atestat de formare continuă a personalului didactic

Limba engleză în
predarea altor
discipline, în activități
formale și
nonformale

Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava, Suceava (România)
Competențe generale dobândite:
- Receptare și interpretarea corectă a mesajelor în diferite situații de comunicare;
- Dezvoltarea capacității de a înțelege și a realiza mesaje folosind terminologia din practica
pedagogică, specificul disciplinei și specificul activităților educative;
- Dezvoltarea abilităților de proiectare și realizare de activități educative utilizând limba engleză;
- Producerea de mesaje adecvate contextelor sociale și culturale;
- Dezvoltarea deprinderilor de studiu individual pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

09/2011–08/2012

Certificat de absolvire

Parteneriat
transnațional pentru
dezvoltarea
învățământului
preuniversitar tehnic
prin aplicarea
sistemului german
de proiecte pentru
lucrări practice în
atelierele școlare din
România

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Tehnic dr. ing. Paul Christiani GmbH&Co, Konstanz
(Germania)
Tematica abordată:
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- Competența profesională;
- Instruirea orientată pe proces;
- Metode de predare utilizate în învățământul profesional și tehnic din Germania;
- Metode de practică în unitățile de învățământ profesional tehnic din Germania;
- Modelul acțiunii complete: informare - planificare - decizie - execuție - control - evaluare rezultate.

11/2011

Adeverință program de perfecționare

Calitate în
promovarea
dezvoltării și
educației timpurii

Casa Corpului Didactic Sălaj, Zalău (România)
În cadrul proiectului: Educația timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă și
competentă, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

01/09/2011–05/10/2011

Atestat de formare continuă a personalului didactic

Management
educațional

Asociația Didakticos Timișoara, Timișoara (România)
Competențe generale dobândite:
Comunicare:
- Acordarea de consultanță și audiențe;
- Reprezentarea unității de învățământ în relația cu autoritățile;
- Stabilirea sistemului informațional;
Dezvoltare profesională
- Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;
- Perfecționarea activității proprii;
Management
- Asigurarea calității procesului educațional;
- Asigurarea climatului de muncă eficient;
- Conducerea ședințelor în cadrul unității de învățământ;
- Coordonarea activităților de selecție de personal;
- Coordonarea procesului educațional în unitatea de învățământ;
Organizare
- Asigurarea eficienței utilizării resurselor financiare;
- Asigurarea obținerii resurselor financiare și materiale;
- Organizarea procedurilor de evaluare a procesului educațional;
- Organizarea procesului educațional;
- Stabilirea strategiei de coordonare a procesului educațional din unitatea de învățământ.

04/05/2011

Diplomă

Dezvoltarea
personală și
profesională

Societatea de Ajutorare ELEN Alba Iulia, Alba Iulia (România)
Titlul proiectului: Spațiu rural Românesc între identitate și globalizare - Valorificarea potențialului
resurselor umane din mediu rural și promovarea mobilității ocupaționale și geografice. Contract:
POSDRU/83/5.2/S/48027.
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02/02/2011–11/02/2011

Certificat de absolvire

Animator socioeducativ

Fundația MARA, Deva (România)
Competența profesionale dobândite:
- Comunicarea interactivă;
- Efectuarea muncii în echipă;
- Dezvoltarea profesională proprie;
- Elaborarea proiectelor de animație;
- Asigurarea securității participanților la activitate;
- Coordonarea echipei multidisciplinare de animație;
- Implementarea activităților de animație;
- Implementarea proiectelor de animație;
- Dezvoltarea comportamentului pro-social.

07/2010–10/2010

Atestat de formare continuă a personalului didactic

Instruirea în
societatea
cunoașterii

SIVECO România SA
Competențe generale dobândite:
- Folosirea tehnologie pentru a dezvolta competențele necesare elevilor în secolul XXI:
- Identificarea căilor prin care elevii și profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de
învățare prin cercetare, comunicare și colaborare;
- Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferențiată;
- Dezvoltarea gândirii critice și a gândirii sistemice pentru rezolvarea de probleme;
- Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.

03/2010–06/2010

Adeverință de formare continuă

Cariera didactică în
societatea
cunoașterii în
regiunea NV, în
cadrul proiectului
POSDRU/19/1.3/G/1
5719

SIVECO România SA
Competențe generale dobândite:
- Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competențele necesare elevilor țn secolul XXI;
- Identificarea căilor prin care elevii și profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul
procesul de învățare prin cercetare, comunicare și colaborare;
- Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferențiată;
- Dezvoltarea gândirii critice și a gândirii sistemice pentru rezolvarea de probleme;
- Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.

12/2008–02/2009

Certificat of Completion

Succesfully
completetd
coursework
ThinkQuest.com

ORACLE Education Fundation Think.com
Following Memorandum of Unerstanding signed with the Ministry of Education, Resercy and Youth of
Romania
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07/05/2008–21/11/2008

Certificat de competențe profesionale ale personalului didactic

Managerul școlar

Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad - D.P.P.D., Arad (România)
Competențe generale dobândite:
- Valorificarea principiilor managementului calității totale în proiectarea și implementarea strategiei de
dezvoltare instituțională pe termen scurt, mediu și lung;
- Asimilarea cunoștințelor de tip organizațional în condițiile aplicării unei metodologii inovative;
- Utilizarea optimă a fluxului informațional în procesul managerial din cadrul organizației școlare;
- Gestionarea actului decizional prin asumarea răspunderii și /sau delegarea responsabilităților în
cadrul grupurilor de lucru din organizația școlară;
- Organizarea și administrarea mediului de învățare pentru realizarea unor proiecte comune în scopul
promovării unui autentic parteneriat în educație;
- Adaptarea la situații variate/neprevăzute și optimizarea strategiilor de management educațional.

2006–2008

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România)

23/05/2007–27/05/2007

Adeverință formare CDI Sălaj

Educație pentru
informație în mediul
rural defavorizat

Casa Corpului Didactic Sălaj, Zalău (România)
Conform adresei OMEdC nr. 29430 din 03.04.2007:
Modulul I: Proiectul CDI - Informare și sensibilizare;
Modulul II: Proiectul de amenajare CDI.

12/2005–11/2006

Atestat de formare continuă a personalului didactic

Coeziune economică
și socială PHARE
TVET RO 2003/005551.05.01

Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară
Competențe generale dobândite:
- Dezvoltarea competențelor de planificare și realizarea de rețele de cooperare.

15/09/2006–21/12/2006

Atestat de formare continua a personalului didactic

Inițiere IT și Utilizare
AeL

Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar și SIVECO România SA
Competențe generale dobândite:
- Competențe de utilizare a unui procesor de texte, a unui tabelator;
- Competențe de comunicare prin mijloacele sistemului informațional;
- Competențe de utilizare a lecțiilor pe platforma AeL;
- Competențe de creare de lecții și teste pentru a fi prezentate pe platforma AeL.

22/11/2006–23/11/2006

Adeverință stagiu de abilitare

Asigurarea calității în
învățământul
profesional și tehnic

Casa Corpului Didactic Zalău, Zalău (România)

11/09/2006–15/09/2006

Adeverință de formare

Consiliere și
orientare

Casa Corpului Didactic Sălaj, Zalău (România)
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01/10/2003–15/06/2005

DIPLOMĂ DE STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE

Informatică aplicată
și programare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Zalău (România)

01/09/2003

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România)

21/05/2003–04/06/2003

Adeverință

Management
educațional

Casa Corpului Didactic Sălaj, Zalău (România)
Curs de formare pentru directorii nou numiți în funcție

01/1999–01/2000

Adeverință perfecționare

Formare pe
competențele art. 3,
alin (1) și (2) lit a din
Legea 127/1997

Casa Corpului Didactic Sălaj, Zalău (România)
Teme:
1. Curriculum
2. Evaluare
3. Învățarea diferențiată
4. Consiliere și orientare
5. Cerc pedagogic, studiu individual, comisii metodice

01/09/1999

CERTIFICAT DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România)

08/02/1998

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A DEPARTAMENTULUI PENTRU
PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Modul de pedagogie

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca

01/10/1996–15/06/1997

DIPLOMĂ DE STUDII APROFUNDATE

Master în
Proiectarea
constructivă și
integrată a sculelor
pe calculator

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România)

01/10/1991–15/06/1996

DIPLOMĂ DE LICENȚĂ

Inginer mecanic,
specializarea:
Mașini-unelte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România)

15/09/1987–15/06/1991

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

Profilul: Matematicăfizică, meseria:
Lăcătuș mecanic

Liceul de Matematică-Fizică Zalău, Zalău (România)
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COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

maghiară

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

B1

A2

A2

germană

A1

A1

SCRIERE

Discurs oral

A2

A2

A1

A2

ALTE 1-Elementar

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței mele ca director de unitate de învățământ.
Spirit de echipă.
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin muncă în străinătate.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Leadership (conducător) - în prezent sunt directorul unei școli cu 951 de elevi și 110 norme didactice.
Spirit organizatoric (experiență de logistică).
Experiențe bune în managementul de proiect și al echipei.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

O bună cunoaștere a proceselor tehnologice și a proceselor de control al calității.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Diplomă de studii aprofundate - Proiectarea constructivă și integrată a sculelor pe calculator
Diplomă de studii academice postuniversitară - Informatică aplicată și programare
Atestat de formare continuă a personalului didactic - Inițiere IT și Utilizare AeL
Certificat of Completion - ThinkQuest.com
Certificat de participare Microsoft - Posibilități de utilizare la clasă a Office 365, Microsoft Learning Suite resurse educaționale gratuite și Clasa participativă

Permis de conducere

B

Semnătura,
prof. DARI TOMA
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