
 

Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Georgescu Larisa Steliana 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română  
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin  
  

Locul de muncă  /  
Domeniul ocupaţional 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 
Educaţie  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1994-2017 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie  
  

Educaţie şi formare 
 
                                                   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 

 
 
Octombrie –decembrie 2012  Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a 
elevilor 

Atestat de formare continua a personalului didactic 
Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea profesionala 
Particularitati ale curriculumului national la disciplinele matematica, fizica, chimie si biologie 
Optimizarea curriculumului in vederea asigurarii instruirii diferentiate 
Organizarea invatarii pentru elevii cu aptitudini inalte 
Strategii didactice eficiente de predare/invatare in instruirea diferentiata 
Conceptii moderne in evaluarea evevilor 
SIVECO 
 

Naţională 

  

Perioada 05.05-25.07.2012  Profesorul şi cariera de succes 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea platformei educationale compendiu.ro 
Didactica bazata pe evidente 
Evaluarea rezultatelor invatarii 
Modulul optional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/     
                             furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională  

                                                 
                                                Perioada 

 
Octombrie-decembrie 2011 Abilitarea pe curriculum la decizia şcolii, la nivel interdisciplinar 



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 
           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 
           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 
           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 

Atestat  de formare continua a personalului didactic 
   Contextul actual al educaţiei 

Interdisciplinaritate 
Curriculum la decizia şcolii ca parte a întregului curriculum 
Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea curriculară 
Prezentarea CDŞ-ului „Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşteriir” 

   Inspectoratul Judeţean Bihor în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Siveco       
   România SA şi Tehne România 

Nationala 
 
 
18-20 februarie 2011 Prevenirea HIV-SIDA 
Atestat de formare continuă 
Prevenire HIV-SIDA 
Stigmă şi discriminare 
Implicarea activă 
Educaţia non-formală 
CCD Bucureşti 
 
Naţională 
 
 
09.11.2009-12.12.2009 Repere metodologice pentru studiul disciplinei Ştiinţe 
Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Organizarea informaţiilor de natură ştiinţifică, în funcţie de domeniul de interes 
Aplicarea unor modele explicative ştiinţifice de interpretarea fenomenelor naturale şi sociale 
Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care au genetat-o, în contextul 
evoluţiei umanităţii 
Descrierea factorilor care au generat apariţia diferitelor descoperiri ştiinţifice, în diverse contexte socio-
istorice 
Identificarea de relaţii de determinare între descoperirile ştiinţifice din diverse domenii 
Structurarea informaţiilor ştiinţifice relevante pentru explicarea fenomenelor naturale şi sociale 
semnificative pentru evoluţia umanităţii 
Utilizarea metodei ştiinţifice, în vederea obţinerii explicaţiilor ştiinţifice 
Utilizarea informaţiilor ştiinţifice, în vederea descrierii şi explicării unor procese şi fenomene din mediul 
natural şi social 
Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi / sau scrise: argumentaţie 
ştiinţifică, referat, proiect, dizertaţie, dezbatere, eseu, etc. 
Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti 
 
Naţională  
 
 
31.10-15.11.2009 Mentor 
Certificat de absolvire  
Planificarea şi organizarea evaluării 
Cunoaşterea tehnicilor de comunicare în procesul de evaluare 
Efectele evaluării 
Elaborarea instrumentelor de evaluare 
Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării 
Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa 
Verificarea internă a procesulor de evaluare 
Verifivarea externă a proceselor de evaluare 
Abordarea sistemică a procesului de evaluare 
SC INFO EDUCAŢIA SRL 
 
Naţională 
 

 
16.12.2007 – 18.01.2008  Formator 
Certificat de absolvire 
Pregătirea formării 
Realizarea activităţilor de formare 
Evaluarea participanţilor la formare 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 
Marketing-ul formării 
Proiectarea programelor de formare 
Organizarea programelor şi stagiilor de formare 
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 
SC INFO EDUCAŢIA SRL 
 



 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorul 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 
          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 
           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 
           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 
           Nivelul în clasificarea naţională sau  
                                              Internaţională 

Proiecte europene în domeniul educaţiei 
Reforma învăţământului în perspectiva aderării şi exemple de bune practici 
Educaţie şi comunicare virtuală 
CCD Bucureşti 
 
Naţională  
 
 
15.01-19.01.2007 

Adeverinţă 
Autocunoaştere şi dezvoltare personală 
Comunicare şi abilităţi sociale 
Managementul informaţiilor şi a învăţării  
Planificarea carierei 
Calitatea stilului de viaţă 
Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti 
 
Naţională 

 
 
2005  Educaţie pentru sănătate 

Certificat  
 
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Fundaţia Tineri Pentru Tineri 
 
Naţională  
 
 

3-30 septembrie 2001 Cursul de iniţiere în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei 
Adeverinţă  
Sistemul de operaare Windows 9x 
Procesorul de text Word 
Programul de calcul tabelor Excel 
Programul de prezentare PowerPoint 
Navigare pe Internet 
Poşta electronică 
Elemente de reţele de Pcuri 

Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti 
 
Naţională  
 
 

  2000 Reforma învăţământului 
Adeverinţă  
Curriculum naţional 
Evaluarea  
Managementul schimbării / de conflict 
Managementul clasei şi instruirea diferenţială (inteligenţe multiple) 
Predare – învăţare asistată pe calculator / multimedia 

Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti 
Naţională  

 
 

 

 
 

 

                                     Limba franceză  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

   medie  medie  medie  medie  medie 

            



  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Persoană sociabilă, bun mediator 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Foarte bun organizator 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Da  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bune 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Desen  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Nu  
  

Informaţii suplimentare 
 

Certificat de acordare a gradului didactic I, 2007, nota 10 
Certificat de acordare a gradului didactic II, 2000, nota 9,81 
Certificat – definitivarea în învăţământ, 1996, nota 9 
Diplomă de Studii Aprofundate, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, 1996, 
specializarea Taxonomie 
Diplomă de Licenţă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, 1994, nota 9,75 
Diplomă de Bacalaureat, Liceul de ştiinţe ale naturii C. A. Rosetti Bucureşti, 1989, media 9,41 

  

  

 


