ROŞU V. ELISAVETA
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Profesor titular pe catedra de istorie-geografie;
Inspector de specialitate- Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
Metodician al Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport - Universitatea Oradea (profesor asociat)
Doctor în istorie (2006)
Gradul didactic I, Universitatea ,,Babeş-Bolyai,, Cluj-Napoca-DPPPD Cluj-Napoca-1992;
Master în Management Educaţional- 2008;
Membru în Comisia Naţională pentru disciplina Istorie;
Membru în Comisia Naţională pentru evaluarea proiectelor educative;
Profesor metodist al ISJ Bihor din 1996;
Responsabil cerc pedagogic – Municipiul Oradea, din 1996;
Membru al Consiliului consultativ - ISJ Bihor, din 2002;
Profesor coordonator (mentor) al practicii cu studenţii Universităţii din Oradea (1999-2002);
Înscrisă în Registrul naţional al experţilor în management educaţional în calitate de membru al
corpului de experţi (24.04.2012);
Co-autor de programă pentru disciplina opţională „Educaţie ecologică şi de protecţie a
mediului” (OM 1862/30.08.2007);
Coordonator al Proiectului Naţional „Bune practici în educaţia pentru protecţia mediului”
(proiect prezent în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale al M.E.N);
Membru în echipa Proiectului Naţional „Copiii şi drepturile lor” (proiect prezent în Calendarul
Activităţilor Educative Naţionale al M.E.N);
Membru în echipa de implementare a proiectului POSDRU „Formarea profesorilor de
matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” ID62534;
Membru în echipa de implementare a proiectului POSDRU „Educatori pentru societatea
cunoaşterii” ID62534;
Membru în echipa de implementare a proiectului POSDRU „Şcoala, şansa ta” ID28073
(Beneficiar Universitatea din Oradea- DPPPD);
Membru în echipa de implementare a proiectului POSDRU „A doua şansă, o nouă şansă”ID
60909 (Beneficiar ISJ Caraş Severin),
Membru în echipa de implementare a proiectului POSDRU „GeoSpace: Centrul de Geomatică
destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul
Geografiei”ID57378 (Beneficiar: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca) ;
Membru în echipa de implementare a proiectului POSDRU „Instrumente digitale de
ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar”ID3074 (Beneficiar: MECTS):
Responsabil de proiect local ”Valori patrimoniale ale judeţului Bihor- evaluare şi valorificare
în procesul didactic” (ISJ Bihor- Muzeul Ţării Crişurilor);
Responsabil de proiect judeţean „Multiculturalitatea în spaţiul bihorean”;
Coordonator al proiectului „Eco Orizont” pe baza protocolului încheiat între Ministerul
Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (ISJ Bihor-Garda de
Mediu);
Coordonator al proiectului I.S.J Bihor „Informare de calitatr- decizie corectă în alegerea
carierei”;
Coordonator al proiectului interjudeţean „Viaţă pentru mediu, viaţă pentru om”;

Membru în echipa proiectului „Să construim cetăţenia activă în Oradea”- derulat de Asociaţia
F.A.R;
Coordonator al Ghidului metodologic de specialitate (Istorie, Geografie, Cultură civică)- 2004;
Coordonator al Ghidului de proiectare didactică (Istorie, Geografie, Socio-Umane, Biologie)2009;
Coordonator şi co-autor al Ghidului metodic pentru cadrele didactice- învăţământ gimnazialrealizat pentru disciplina opţională „Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului”;
Coordonator şi co-autor al Caietului elevului, clasele V-VII- realizat pentru disciplina
opţională „Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului”;
Co-autor de auxiliare didactice: Ghid de pregătire pentru Teza cu subiect unic (2007); Sugestii
de rezolvare pentru proba de Geografia României (Bac- 2007); Ghid de pregătire pentru
Bacalaureat- Geografie (2010,2011,2012,2013); Ghid de pregătire pentru Bacalaureat- Istorie
(2010,2011,2012,2013);
Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice- Filiala Bihor;
Preşedinte al Societăţii Române de Geografie- Filiala Bihor;
Formator cod COR 241205
Manager financiar cod COR 123110
Manager proiect cod COR 241919
Mentor cod COR: 235902
Dezvoltator de itemi de evaluare INSAM
Specialist în evaluare INSAM
Formator Naţional „Educaţie pentru sănătate”
Formator în Didactica disciplinei
Formator judeţean „Consiliere şi orientare”
Formator judeşean „Drepturile copilului”
Formator local „Scrierea proiectelor de finanţare”
Auditor intern pentru sistemul de mamanegemnt al calităţii- SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN
ISO 19011:2002
Coordonator de practică pedagogică a studenţilor
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„Formarea inspectorilor de specialitate pentru aplicarea pachetelor educaţionale” în cadrul
proiectului „Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar” (MECTS-CNEE);- 2012
Specialist în evaluare INSAM (MECTS-CNEE);- 20111
Dezvoltator de itemi de evaluare INSAM (MECTS-CNEE);- 2010
Mentor cod COR: 235902;- 2010
Manager proiect cod COR 241919;- 2010
Manager financiar cod COR 123110,- 2010
Formare în cadrul programului CIVITAS;- 2010
Formare: Ministerul Educaţiei,Ccercetării şi Inovării, United Nations Enviroment Programme
(UNEP)- Vienna, Interim Secretariat of the Carpathian Convention- Vienna Office; - 2009
Coordonator de şcoală PISA 2009;- 2009
Formator- monitor Project Citizen- Proiectul Cetăţeanul;- 2009
Atestat: Predarea Holocaustului în şcolile din România;-2008
Profesor evaluator (Ministerul Educaţiei şi Cercetării);-2008
Formator cod COR 241205;- 2008
Rolul şi responsabilităţile personalului didactic în protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
2007
Managementul proiectelor educative; - 2007
Seminar „Diseminare şi transfer de învăţare privind metodele de cercetare şi predare ale unui
proiect de
istorie orală”; - 2006
Metode participative, învăţarea accelerată, inteligenţe multiple;- 2006
Formare profesională: proiectarea, organizarea şi desfăşurarea inspecţiei şcolare (Ministerul
Educaţiei şi Cercetării);- 2006
Auditor
intern
pentru
sistemul
de
management
al
calităţii
(IFU-CERT
Zertifizierungsgesellschaft fϋr Managementsysteme mbH - Hannover);- 2006
Cunoaşterea şi aplicarea conţinuturilor ariei curriculare „Consiliere şi orientare”;- 2006
Cursul Scrierea de proiecte;- 2005
Master: Management Educaţional;- 2006
Managementul afacerilor europene:- 2005
Pregătire în vederea utilizării AEL şi a elaborării materialelor educaţionale pentru AEL;- 2005
Managementul proiectelor educaţionale;- 2005
Implementarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;- 2005
Formator: Programul Naţional „Educaţie pentru sănătate”;- 2004
Formator judeţean- Didactica disciplinei; 2001
Formator judeţean- Didactica disciplinei (Ministerul Educaţiei şi Cercetării –Direcţia Generală
pentru Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic; Consiliul
Naţional pentru Pregătirea Profesorilor); - 2001
Funcţionarea manualelor alternative pentru clasa a V-a (Institutul de Ştiinţe al Educaţiei, I.S.J.
Bihor, C.C.D Bihor);- 1996/1997

