CURRICULUM VITAE
INFORMA II PERSONALE
Nume
Adres
Telefon
Fax
E-mail
Na ionalitate
Data na terii
Sex
EXPERIEN
PROFESIONAL
*Perioada (de la - pân la)
*Numele i adresa angajatorului
*Tipul activit ii sau sectorul de
activitate
*Func ia sau postul ocupat
*Principalele activit i i
responsabilit i

LIDIA BOSANCIANU

BOSANCIANU GEORGETA LIDIA

Str. Alexandru cel Bun nr. 64, bloc D4, scara D, etaj 8,
apart. 33, Iasi, Romania
0332442978
0724385185
lidiabosancianu@yahoo.com
romana
17 aprilie 1951
feminin
Locul de munc
1989-pana in prezent
Colegiul National Emil Racovita, Iasi
Educarea si instruirea elevilor de gimnaziu si liceu
Profesor de matematica
Coordonator Revista de matematica LER din 2001
1974-1989
Grupul Scolar Holban, Iasi
Educarea si instruirea elevilor de gimnaziu si liceu
Profesor de matematica
Membru in Consiliul de administratie
Sef catedra de matematica

EXPERIEN

PROFESIONAL

*Perioada (de la - pân la)
*Numele i adresa angajatorului
*Tipul activit ii sau sectorul de
activitate
*Func ia sau postul ocupat
*Principalele activit i i
responsabilit i

La nivel local
2005 - pana in prezent – membra in Consiliul Consultativ
al ISJ
2001- 2010 - Coordonator in cadrul Centrului de
Excelenta la matematica
La nivel na ional
- 2008 pana in prezent sunt vicepresedinte al Patronatului
Educatia Mileniului III
-pentru obtinerea de fonduri europene am depus un
proiect POSDRU in care Patronatul este partener
- am organizat in 2006 Clubul seniorilor racovitisti unde
profesorii pensionari ai Colegiului National Emil
Racovita se intalnesc lunar
- 2001 pana in prezent am coordonat activitatea Editurii
LERIS
-de la infiintare pana in prezent la aceasta editura au
aparut 10 carti scolare si doua din revistele Colegiului
2001 pana in prezent sunt vicepresedinte al Fundatiei
LERIS
- am participat ca membru sau am coordonat activitati de
voluntariat organizate de Fundatia LERIS in
numeroase localitati din judetul Iasi sau din Moldova
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EXPERIEN
PROFESIONAL
*Perioada (de la - pân la)
*Numele i adresa angajatorului
*Tipul activit ii sau sectorul de
activitate
*Func ia sau postul ocupat
*Principalele activit i i
Responsabilit i

Realiz ri / experien

certificat prin rezultate

- din 1998 pana in prezent sunt coautor la peste 20 de
lucrari metodice sau stiintifice de matematica
- am obtinut numeroase premii si mentiuni la olimpiadele
judetene si concursurile judetene si interjudetene de
matematica
- ca membra in Comisia Nationala a Concursului de
Matematica Aplicata Adolf Haimovici am participat
la intocmirea Programei acestui concurs si a
subiectelor
- Cursuri pe care le-am urmat in ultimii ani:

EDUCA IE I FORMARE
*Perioada (de la - pân la)
*Numele i tipul institu iei de
înv mânt i al organiza iei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesional
*Domeniul studiat / aptitudini
ocupa ionale
*Tipul calific rii / diploma ob inut
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/înv mânt

*Programul universitar de formare continu Universitatea
Al. I Cuza Iasi (2008)
*Metode i instrumente de evaluare a activit ii profesorului
de matematic CCD (2007)
*Implementarea programei - consiliere i orientare CCD
(2006)
*Team building, scoala-famile, consiliere si orientere,
gandire critica in cadrul Proiectului Educatia 2000+
(1999-2001)
*Implicatiile consumului de alcool si droguri in activitatea
scolara – CCD Iasi (2000)
- Am obtinut in 1990 gradul I
- 1970 – 1974 am urmat Facultatea de Matematica din
cadrul Universitatii Al. I. Cuza, Iasi

APTITUDINI I COMPETEN E
PROFESIONALE
Dobândite în cursul vie ii i carierei
dar care nu sunt recunoscute
neap rat printr-un certificat sau o
diplom
LIMBA MATERN
LIMBI STR INE CUNOSCUTE
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

- 2005 pana in prezent sunt profesor coordonator practica
pedagogica
- 2005 pana in prezent sunt profesor metodist al ISJ Iasi
ROMANA

Limba

În elegere /
comprehensiune
Ascultare

Citire

bine

bine

Inter
aciune
bine

-

-

-

englez
francez
Aptitudini i competen e artistice
Muzic , desen, pictur , literatur etc.
Aptitudini i competen e sociale
Locui i i munci i cu alte persoane,
într-un mediu multicultural, ocupa i
o pozi ie în care comunicarea este
important sau desf ura i o
activitate în care munca de echip
este esen ial .

Vorbit
Exprimare

Scris

bine

bine

-

-

-am urmat la Scoala Populara de Arta sectiile de pian si
pictura si am primit premii pentru unele lucrari
Capacitate de comunicare buna, spirit de echipa,
capacitate de adaptare in situatii diverse, initiativa si
perseverenta in atingerea obictivelor propuse sunt
competente dobandite ca urmare a sarcinilor primite in
cadrul Colegiului, Fundatiei, Centrului de Excelenta sau
ISJ-ului
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Aptitudini i competen e
organizatorice
De exemplu coordona i sau conduce i
activitatea altor persoane, proiecte i
gestiona i bugete; la locul de munc , în
ac iuni voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la
domiciliu.

Natura postului ocupat implic :

Aptitudini i competen e tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, ma ini etc.)

Am experienta in tehnoredactarea computerizata pe care
am folosit-o in munca depusa (ca voluntar) la editura
LERIS sau la planificarea activitatilor Centrului de
Excelenta
Posed permis de conducere categoria B

Permis de conducere
Alte aptitudini i competen e
Competen e care nu au mai fost
men ionate anterior
INFORMA II SUPLIMENTARE

ANEXA 1 PUBLICA II

- planificarea activitatilor
- coordonarea activitatilor
-realizarea de proiecte

Oricare dintre urm toarele persoane:
-director CNER, director al Centrului de Excelenta, presedinte al
Fundatiei LERIS - Seryl Talpalaru

- MATEMATIC
PENTRU CAPACITATE, Editura
POLIROM, 1998, Ia i
- TESTE GRIL
PENTRU BACALAUREAT, Editura
LERIS, 2003
- CULEGERE DE PROBLEME PENTRU PREG TIREA
BACALAUREATULUI LA MATEMATIC , Editura
PARALELA 45, 2003
- GHID ÎN TAINELE MATEMATICII, Editura LERIS, 2004
- GHID PENTRU ABSOLVEN II CLASEI a IV-a , Editura
LERIS, 2005, Ia i, edi ia I
- GHID PENTRU ABSOLVEN II CLASEI a IV-a , Editura
LERIS, 2006, Ia i, edi ia II
- SUBIECTE PENTRU NOTA 10, Editura LERIS, 2006, Ia i
- 100 TESTE DE MATEMATIC , Editura ART, 2007 .

- GAZETA MATEMATIC , 2002, NR.9
ANEXA 2
REVISTE DE SPECILITATE CU - RECREA II MATEMATICE, 2003, NR.1
- REVISTA DE MATEMATIC LER NR. 9
ISSN
- REVISTA DE MATEMATIC LER NR. 1 – 21
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