
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

Nume Forţ (Puşcaş) Corina Emilia

Adresă Zalău, Judeţul Sălaj

Telefon 0760789990

Fax -

E-mail corinafort@yahoo.com

Naţionalitate Română

Data naşterii 25.12.1975, comuna Buciumi, Judeţul Sălaj;

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2008-2012

2005-2008

2003-2005

2002-2003

2000-2002

1999-2000

Liceul Sportiv”Avram Iancu” Zalău

Liceul Sportiv”Avram Iancu” Zalău şi Şcoala Gimnazială

„Porolissum”Zalău

Şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Zalău

Şcoala Gimnazială Cehu Silvaniei

Şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Zalău

Seminarul Teologic Ortodox Zalău

Numele şi adresa angajatorului Liceul Sportiv”Avram Iancu” Zalău, Judeţul Sălaj.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Funcţia sau postul ocupat Profesor de istorie cu gradul didactic I.

Activităţi şi responsabilităţi Membru în corpul naţional al experţilor în management

educaţional.

Formator – INSAM.

Responsabil al Comisiei Metodice „Om şi societate”.

Şef de catedră.

Membru al echipei de proiecte şcolare europene.

Membru al Comisiei Consiliere şi Orientare.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Studii

2009 - 2011

2005 – 2006

Masterat – Management curricular - Universitatea

„Babeş-Bolyai” Cluj- Napoca, Facultatea de Psihologie si

Ştiinţele Educaţiei, curs de zi, 2 ani , 4 semestre (130 de

credite).

Masterat - Management educaţional –Universitatea de

Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe

Economice, curs de zi, 1 an, 2 semestre (60 credite).



1995-1999 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj- Napoca, Facultatea

de Istorie - Filosofie, Secţia Istorie, 4 ani, curs de zi.

Cursuri de formare si perfecţionări

martie – aprilie 2012

martie 2012

aprilie 2011 – martie 2012

iunie 2011- februarie 2012

23.10.2011 – 31.11.2011

11-13 iulie 2011

26.05 – 14.06.2011

16.05 – 14.06.2011

16.05 – 14.06.2011

8 – 12.06.2011

Curs de formare: „Competenţe Cheie T.I.C. in

Curriculum Şcolar” (proiect POSDRU/1/1.1/S/5) – 15

credite profesionale transferabile.

Obţinerea certificării Cambridge ESOL Entry Level

Certificate in ESOL International – Level B1

Curs de formare: "Dezvoltarea de competenţe cheie de

comunicare în limba engleză pentru personalul

didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii

accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor

educaţionale proprii " (proiect POSDRU/87/1.3/S/

64125) – 50 credite profesionale transferabile.

Curs de formare: "Certificarea ECDL a cadrelor

didactice din Zalau, un nou pas spre integrarea

tehnicilor IT la orele de curs" (proiect

POSDRU/19/1.3/G/36358) - 25 credite profesionale

transferabile – Permis European de Conducere a

Calculatorului.

Seminar internaţional pe tema Holocaustului desfăşurat

la Ierusalim la Institutul YAD VASHEM – atestat

Curs „ Formare specialişti în evaluare INSAM” .

Cursul este furnizat de MECTS şi CCD Sălaj şi are 7

credite profesionale transferabile – adeverinţă.

Curs de perfecţionare: Formator - cod C.O.R. 241205,

Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Zece Plus

(90 ore) – certificat de absolvire.

Curs de perfecţionare: Mentor - cod C.O.R. 235902,

Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Zece Plus

(60 ore) – certificat de absolvire.

Curs de specializare: Metodist - cod C.O.R. 214906,

Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Zece Plus

(90 ore) – certificat de absolvire.

Curs de formare: „Educaţia pentru sănătate” organizat

în cadrul proiectului strategic „Oferte educaţionale

inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru



03.02.2011

2009

ianuarie – Iunie 2009

Septembrie – Decembrie 2008

Sem.II 2007 - 2008

19 – 20.05.2008

27 – 29.11.2007

11 – 15.09.2006

9.02 - 23.02.2005

2005

2002

Septembrie 2001

formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active

pentru copiii din comunităţi dezavantajate cu

precădere rurale în învăţământul preuniversitar din

România”oferit de către MECTS şi Fundaţia Tineri

pentru Tineri. (10 credite, 40 ore). Proiect

POSDRU/1/1.1/S/7 – diplomă.

Certificat de competenţă lingvistică în limba franceză (20

de puncte) obţinut la catedra de limbi străine a

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

din Cluj Napoca

Obţinerea gradului didactic I - Universitatea „Babeş-

Bolyai” Cluj – Napoca şi DPPD - media 10 – certificat.

Curs de formare: Democraţie Participativă: „Proiectul

Cetăţeanul” - CCD Bihor - 25 credite, 89 ore – atestat.

Curs de formare: Programul Naţional de dezvoltare a

competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice

(DeCeE) oferit de Centrul Naţional pentru Curriculum şi

Evaluare în Invăţământul Preuniversitar – (15 credite, 60

ore) – atestat.

Curs de formare: Iniţiere IT şi Utilizare AeL – oferit de

SIVECO România S.A. - 25 credite, 89 ore – atestat.

Predarea problemei Holocaustului – sesiune organizată

de Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” al

Universităţii din Bucureşti împreună cu Asociaţia pentru

Dialog şi Educaţie Civică beneficiind de asistenţa

Institutului Yad Vashem din Israel - certificat.

Curs de formare: „Drepturile omului. Refugiaţii şi

UNHCR” - CCD Sălaj – 21 ore – adeverinţă.

Stagiul de formare: ”Consiliere şi orientare” - CCD

Sălaj – adeverinţă.

Curs de formare: „Consiliere pentru dezvoltarea

personală şi orientarea profesională” - CCD Sălaj – 15

ore – adeverinţă.

Obţinerea gradului didactic II - Universitatea „Babeş-

Bolyai” Cluj – Napoca - DPPD - media 10 – certificat.

Obţinerea titularizării în învăţământ - ISJ Sălaj

Curs de formare: Didactica disciplinelor şcolare – CCD



2001

Sălaj – 8 ore – adeverinţă.

Obţinerea definitivatului în învăţământ - Universitatea

„Babeş-Bolyai” Cluj- Napoca - nota 9,50 – certificat.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute Limba engleză :

- abilitatea de a citi - bine

- abilitatea de a scrie - bine

- abilitatea de a vorbi - bine

Limba franceză:

- abilitatea de a citi - bine

- abilitatea de a scrie - bine

- abilitatea de a vorbi - bine

Aptitudini şi competenţe artistice Lectura, pictura - studiu individual, activităţi practice

Aptitudini şi competenţe sociale Aptitudini de comunicare şi relaţionare exersate prin

prisma profesiei, iniţiativă, toleranţă faţă de cei din jur,

spirit intuitiv

Aptitudini şi competenţe

organizatorice

De formare şi omogenizare a echipelor, dobândite prin

exercitarea funcţiei de responsabil al Comisiei Metodice

Om şi societate.

Secretar al comisiei de organizare a Olimpiadei de Istorie,

faza judeţeană (martie 2010) desfăşurată la Liceul Sportiv

„Avram Iancu” Zalău.

Membru în comisia de organizare a examenului de

bacalaureat la centrul de examen Colegiul „Simion

Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei (2009) şi în centrul de examen

de la Colegiul Tehnic „Al. Papiu-Ilarian” Zalău (2012).

Membru în comisia de organizare a Concursului Naţional

„Democraţie şi toleranţă”- Zalău, 23-26 iulie 2012.

Aptitudini şi competenţe tehnice Deţin competenţe de utilizare a calculatorului, dobândite

în cadrul cursurilor  AeL şi  ECDL.

Permis de conducere Categoria B

Alte aptitudini şi competenţe

Proiecte de parteneriat:

Internaţionale

2012 - 2014 Program internaţional Lifelong Learning Programme,



2008-2010

Naţionale

2007-2009

2008 – 2009

Regional

2012 - 2015

Simpozion/conferinţa:

2009 - Naţională

2006 - Judeţeană

Programe şcolare de cursuri opţionale

sub-programul Jean Monnet Programme:” For A

students’ E-urope Citizenship”, coordonat de Centrul

Altiero Spinelli de Studiere a Organizării Europene al

Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj -Napoca.

Proiectul Internaţional Multicultural: Comenius –

Lifelong Learning Programme - Make Europe not War”

- cu şcoli din Italia, Franţa, Polonia, Germania.

Parteneriatul interjudeţean „Pe urmele înaintaşilor” – cu

şcoli din Gherla (Cluj), Moşna (Sibiu), Blaj (Alba).

Proiectul Cetăţeanul din cadrul Programului

Internaţional CIVITAS, coordonat de Center for Civic

Education, SUA.

Proiect de parteneriat „Sa ne cunoaştem inaintaşii’ între

Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău ‚ Liceul Teoretic

„Gheorghe Şincai” Cluj- Napoca, Muzeul de Istorie şi

Artă Zalău, Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Centrul

„Virtus Antiqua” Cluj- Napoca.

Titlul lucrării: „Aspecte privind eficienţa metodelor

didactice centrate pe elev în predarea istoriei” în

cadrul conferinţei: “Dimensiunea interdisciplinară şi

metode active utilizate în învăţarea istoriei şi a religiei.”,

organizată la Cluj-Napoca în perioada 11-12 septembrie

2009, de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele

Educaţiei.

Titlul lucrării: ”Castrele romane din Sălaj - adevărate

comori pentru studiul istoriei in şcoli”, în cadrul

simpozionului judeţean „1900 de ani de la întemeierea

provinciei Dacia romana: 106 – 2006”.

„Istoria evreilor.Holocaustul” – clasa a XI-a.

„Mari momente ale istoriei românilor oglindite în

izvoarele istorice scrise” clasa a XII-a

„Să învăţăm cum se învaţă” clasa a V-a.



Publicaţii:

2010

2009

Rezultate la concursuri şi olimpiade

şcolare:

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

Profesor însoţitor:

„Scurtă istorie a Holocaustului” – Zalău, 2010.

„Aspecte privind eficienţa metodelor didactice

centrate pe elev în predarea istoriei” în volumul „A

preda sau a învaţa. Dimensiunea interdisciplinară şi

metode active utilizate în învăţarea istoriei şi a

religiei.”, coordonatori: Sorina Paula Bolovan, Nicoleta

Marţian, Sorin Marţian, Presa Universitară Clujană, 2009,

ISBN: 978-973-610-915-7.

Premiul I la etapa judeţeană a Concursului „Memoria

Holocaustului” şi participare la etapa naţională – clasa a

VII-a - Bacău

Premiul I la etapa judeţeană a Olimpiadei de Istorie şi

participare la etapa naţională – clasa a VIII-a - Iaşi

Menţiune la etapa naţională a Olimpiadei de Istorie –

clasa a VIII-a – Alba Iulia.

Premiul III şi două menţiuni la etapa judeţeană a

Olimpiadei de Istorie, clasa a VIII-a

2 Menţiuni la etapa judeţeană a Olimpiadei de Istorie –

clasa a VIII- a

Premiul al II-lea şi 4 menţiuni la etapa judeţeană a

Olimpiadei de Istorie – clasa a VIII -a

Menţiune la etapa naţională a Olimpiadei de Istorie –

Breaza – clasa a VIII- a

Premiu special la etapa naţională a Olimpiadei de Istorie-

Timişoara– clasa a VIII- a

Premiul I la etapa naţională a Olimpiadei de Istorie-

Suceava – clasa a VIII- a

Premiul I la etapa judeţeană a Olimpiadei de Istorie –

clasa a VIII a şi participare la etapa naţională a

Olimpiadei de Istorie - Alba Iulia

Al lotului olimpic al judeţului Sălaj la etapa naţională a

Olimpiadelor de Istorie desfăşurate la: Alba Iulia (2003),

Breaza (2006), Alba Iulia (2011) şi Iaşi (2012).

Al elevilor din judeţul Sălaj, participanţi la Concursul



Profesor evaluator:

2002-2012

2006-2012

Cercuri pedagogice:

2008

2006

Naţional „Memoria Holocaustului”- Bacău, 2012

La etapa locală şi judeţeană a Olimpiadei de Istorie, la

teste naţionale/teze unice.

La examenul de bacalaureat.

Lecţie demonstrativă şi referat- profesorii de istorie din

Centrul metodic Zalău - gimnaziu

Lecţie demonstrativă şi referat - profesorii de istorie din

Centrul metodic Zalău - liceu

INFORMAŢII SUPLIMENTARE


