Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume PUPEZĂ Gheorghe
Adresă(e) Bd. Mihai Viteazu, Nr.19/7, 550350 Sibiu, jud.Sibiu, Romania
Telefon(oane) 0040269 240389

0723 437695

Fax(uri) E-mail(uri) gheorghe_pupeza@yahoo.com
Naţionalitate

Română

Data naşterii

09.04.1953

Sex

Masculin

Locul de muncă vizat / Formator în cadrul proiectului MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor de
Domeniul ocupaţional matematică, ştiinţe şi tehnologii ID: 58914
Se implică în organizarea şi promovarea evenimentelor MaST şi în procesul de formare şi
perfecţionare a grupurilor ţintă

Experienţa profesională
Perioada 1 septembrie 2009 – pînă în prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale - Formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor în conformitate cu documentele oficiale
- Evaluarea cunoştinţelor elevilor
- Proiectare, organizare şi evaluare didactică
- Concepere şi realizare de material didactic auxiliar
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic CIBINIUM Sibiu, Str. Dealului Nr.4, Sibiu, jud.Sibiu, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada mai 2009 – 31 august 2009
Funcţia sau postul ocupat Profesor metodist
Activităţi şi responsabilităţi principale - Stabilirea strategiei managementului programelor de formare
- Reprezentarea casei corpului didactic în relaţia cu alte instituţii
- Dezvoltarea profesională proprie
Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Sibiu
Str.Turismului, Nr.15, 550020 Sibiu, România
Tel/Fax 0269 - 230 259
Email: ccdsibiu@yahoo.com
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada martie 2000 – mai 2009
Funcţia sau postul ocupat Director
Activităţi şi responsabilităţi principale - Stabilirea strategiei şi a direcţiilor de dezvoltare instituţională
- Managementul resurselor umane
- Managementul resurselor materiale şi financiare
- Organizarea activităţii de formare a cadrelor didactice din judeţul Sibiu
- Comunicare intra şi interinstituţională
- Dezvoltarea profesională proprie şi a angajaţilor
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Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Sibiu
Str.Turismului, Nr.15, 550020 Sibiu, România
Tel/Fax 0269 - 230 259
Email: ccdsibiu@yahoo.com
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada

septembrie 1990 - februarie 2000

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate pentru disciplina Fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale - Proiectarea activităţii manageriale pentru postul ocupat, în conformitate cu obiectivele şi calendarul
reformei
- Coordonarea activităţilor specifice la nivelul disciplinei Fizică, atât la nivel judeţean, şi în concordanţă cu
programele regionale şi naţionale
- Colaborarea cu serviciul de personal din cadrul inspectoratului şcolar judeţean, în vederea gestionării
resurselor umane la nivelul disciplinei Fizică
- Colaborare cu unităţile şcolare în vederea dezvoltării şi modernizării bazei materiale la nivelul disciplinei
Fizică
- Organizarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice ce predau disciplina Fizică în judeţul
Sibiu
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Str.Berăriei, Nr.2, 550173 Sibiu, România
Tel. 0269 - 210466
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada septembrie 1981 - august 1990
Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale - Formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor în conformitate cu documentele oficiale
- Evaluarea cunoştinţelor elevilor
- Proiectare, organizare şi evaluare didactică
- Concepere şi realizare de material didactic auxiliar
- Dezvoltarea şi gestionarea bazei materiale (laborator)
- Comunicarea cu părinţii
- Organizarea activităţilor educative
- Pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăţi şi a celor capabili de performanţă
Numele şi adresa angajatorului

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.6 Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada

septembrie 1976 – august 1981

Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale - Formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor în conformitate cu documentele oficiale
- Evaluarea cunoştinţelor elevilor
- Proiectare, organizare şi evaluare didactică
- Concepere şi realizare de material didactic auxiliar
- Dezvoltarea şi gestionarea bazei materiale (laborator)
- Comunicarea cu părinţii
- Organizarea activităţilor educative
- Pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăţi şi a celor capabili de performanţă
Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar Agricol "Timotei Cipariu" Dumbrăveni
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master
Disciplinele principale studiate / Management educaţional
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Examen de disertaţie
internaţională
Perioada 1991
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Profesor gradul I
Fizică
Universitatea Bucureşti
Examen pentru obţinerea gradului didactic I, specialitatea Fizică;

Perioada 1986
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Profesor gradul II
Fizică
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Examen pentru obţinerea gradului didactic II, specialitatea Fizică

Perioada 1980
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Profesor Definitiv
Fizică
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Examen pentru obţinerea gradului didactic Definitiv, specialitatea Fizică;

Perioada 1972 - 1976
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Profesor, specialitatea Fizică
Fizică
Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti
Licenţă în Fizică 1976

Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Certificat de participare
Competenţe privind proiectarea, derularea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor structurale
MEC
Stagiu de formare POS-DRU, Azuga

Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Atestat de participare
Competenţe privind monitorizarea şi evaluarea centrelor de documentare şi informare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ecole Superieure de l'Education Nationale France, Futuroscope, Franţa
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Stagiu de formare personal de conducere pentru Proiectul CDI

Perioada 2000 - 2009
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Atestat de formator naţional eliberat de M.Ed.C. şi Ambasada Franţei; Adeverinţă formare Proiect CDI
Competenţe privind proiectarea, derularea şi evaluarea stagiilor de formare pentru Proiectul CDI
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

MEC
Stagii de formare ca şi formator în cadrul Proiectului bilateral româno-francez "Educaţia pentru
informaţie în mediul rural defavorizat" desfăşurat în parteneriat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din
România şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei la Bucureşti; formator în
cadrul proiectului POSDRU 85/1.1/S/58914 „MaST Networking - calitate în dezvoltarea competențelor
de matematică, științe și tehnologii”

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză

Satisfăcător

Limba franceză

Bine

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Satisfăcător
Foarte bine

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Satisfăcător

Satisfăcător

Satisfăcător

Bine

Bine

Bine

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare şi relaţionare (ascultare activă, selectarea căilor şi mijloacelor adecvate, adaptarea la
situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, mediere
şi negocierea conflictelor, adecvarea comportamentului în raport cu interlocutorii etc) Mi-am format şi
dezvoltat aceste competenţe în context profesional.
Lucru în grup. Am făcut parte din diverse grupuri de lucru în proiecte educative la nivel local, judeţean şi
naţional. M-am format şi ţin cursuri de formare în acest domeniu.
Conducerea echipelor. Am condus şi conduc echipe de proiect, grupuri de lucru.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe de conducere şi coordonare. Mi-am format şi dezvoltat aceste competenţe în context
profesional.
Management de proiect. Am condus proiecte educaţionale la nivel judeţean şi regional. Am făcut şi fac
parte din echipe de coordonare de proiecte la nivel naţional. M-am format şi ţin cursuri de formare în
acest domeniu. Am contribuit la elaborarea proiectelor pentru Statutul profesorului documentarist şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, a unui Ghid CDI şi
a unui catalog de formare pentru formatori, toate acestea realizate în cadrul proiectului bilateral românofrancez "Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat"
Colaborare şi promovare în proiecte internaţionale. Promovarea valorilor Proiectului CDI, a valorilor
culturale naţionale şi internaţionale prin educaţie
Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe de manevrare şi utilizare a aparaturii de laborator pentru disciplina Fizică
Competenţe şi aptitudini de utilizare a Competenţe în utilizarea calculatorului:
calculatorului - operare PC- Windows, Microsoft Office 2000 (Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW),
- comunicare - Internet Explorer, Outlook Express
Competenţe şi aptitudini artistice

Nu este cazul

Alte competenţe şi aptitudini Competenţe de evaluare şi Gestiunea resurselor personale
Mi-am format si dezvoltat aceste competente în context profesional, prin studiu individual şi exersare.
Permis(e) de conducere

Permis de conducere autovehicule, categoria B
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Informaţii suplimentare Publicaţii

- Articole în Revista MAGISTER a CCD Sibiu
- Coautor al Catalogului naţional pentru Proiectul CDI
- Coautor la lucrarea „Ghidul CDI”, Editura MAGISTER, 2011
- Coautor și coordonator al lucrării „Ghidul Atelierelor de Inovare și Creativitate MaST”, 2013
Distincții obținute
- Titlul de Cavaler al Ordinului „Palmes Académique” (Franța), acordat în 19 aprilie 2002

Vizite de studiu şi documentare în străinătate: Franţa, Italia, Austria, Germania
Implicarea în proiecte educative
- Asistent manager pentru Proiectul POS-DRU CAIET, iniţiat de CCD Braşov
Organizaţii profesionale: Membru al Fundaţiei GIIF (Grupul de Iniţiativă pentru Învăţământul Fizicii);
Membru şi vicepreşedinte (2014-2016) al Asociaţiei de Prietenie "Ille et Vilaine - Sibiu"; membru fondator
şi preşedinte al Asociaţiei Române de Susţinere a Centrelor de Documentare şi Informare (ARS CDI);
membru al Asociației Membrilor Ordinului Palmes Academiques (filiala România); membru fondator și
președinte al Asociației pentru Performanță în Fizică
Interese personale: Lectura, muzica, artele vizuale
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