
 
 
 

                           Curriculum vitae Europass 
 

     Informaţii personale 
 
 

Nume/Prenume  Szejke Ottilia 
Adresa  B-dul Muncii H 45/5 cod 440162, Satu Mare, România 
Telefon  0741929148  

Fax    
e-mail   ottiszejke@gmail.com  

 

Cetăţenia  Română  
Naţionalitatea 

Profesia  
Starea civilă 

 Maghiară 
Profesor pentru învăţământ preşcolar şi primar 
căsătorită 

 
Data naşterii  20 octombrie 1975 

 

 Sex  feminin 
 

Locul de muncă / 
 Aria ocupaţională 

 Inspectoratul Școlar al  Judeţului Satu Mare 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada  01/09/ 2011- prezent 
Funcţia sau postul ocupat  Inspector şcolar pentru învățământ preprimar și primar minorități și rromi 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Îndrumare și control, monitorizare și evaluare 
Consilierea cadrelor didactice, efectuarea inspecțiilor de specialitate 
Membru în Consiliul de Administraţie al ISJ Satu Mare 
Membru în Consiliul de Administraţie al CJRAE Satu Mare 

Numele si adresa angajatorului  Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare 
Satu Mare str. 1 Decembrie 1918 nr. 6. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

Perioada  01/09/2010 –31/08/ 2011 
Funcţia sau postul ocupat  Profesor pentru învățământ primar  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 Activitați de predare – învățare- evaluare  
 

Numele si adresa angajatorului   Școala cu clasele I-VIII ”Bălcescu - Petofi” Satu Mare 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Învăţământ 

Perioada  01/09/1995 - 31/08/2010 

Funcţia sau postul ocupat  Învățător/profesor pentru învățământ primar  

mailto:ottiszejke@gmail.com


Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 Activități de predare – învățare- evaluare  
Pregătirea elevilor cu performanță la concursurile județene și naționale 
Participare cu elevii la proiectul european multicultural ”Contents and intercultural education by using 
of experiental education OM 173/57/2005 – OKM – 2/132/2007” 
Participare la proiecte și parteneriate educaționale 

Numele si adresa angajatorului 
 

 Şcoala cu clasele I – VIII ”Dariu Pop” Satu Mare 
Satu Mare str. Crizantemei nr. 3. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

 Învăţământ 

 
Educație si formare 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinuta 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
Numele si tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivel de clasificare a formei de 

învățământ / formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinuta 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
Numele si tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivel de clasificare a formei de 

învățământ / formare 
 

Perioada 

       Ianuarie 2020 
      Adeverință nr. 2521S/23.01.2020 
       Particularitățile proiectării și predării simultane la nivel primar și gimnazial”  
 
      CNDRU EUROSTUDY   
 
     Curs de perfectionare 
       
     24.06-06.07.2019  
      Adeverință nr. 162/29.10.2019 
      Program de formare continuă CRED 
 
      Institutil de Științe ale Educației 
 
      Formare nivel I 
 
       
      18-23.08.2018 

 

Calificarea / diploma obţinuta  Adeverinţă, nr. OH-HT/43/2018   

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Dezvoltarea competentelor digitale 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 UCDMR în parteneriat cu Institutul Educatiei din Ungaria 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Curs de perfectionare 

Perioada  05.03-11.05.2018 
Calificarea / diploma obţinuta  Adeverinţă, nr. 936/P 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Evaluare și Examinare pentru Definitivat și Titularizare - EEDT 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Maramureș (cu extindere pentru Casa Corpului Didactic satu Mare) 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Curs de formare 

 

Perioada  2016  
Calificarea / diploma obţinuta  Adeverinţă, nr. 3089/2016    

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Învăţământ primar   

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Elaborare subiecte şi bareme de evaluare pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice  

 
 
 
 
    



Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinuta  Adeverinţă, nr. 2002/2015   

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Învăţământ primar  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Elaborare subiecte şi bareme de evaluare pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice 

 
 

Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinuta  Certificat, nr. 31/2014   

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Utilizarea calităţii sistemului educaţional preuniversitar 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asocierea S&T România SRL şi Everlight Solution SRT 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Curs de instruire 

 
 
    

Perioada  2013 
Calificarea / diploma obţinuta  Adeverință nr.318/12.02.2014 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Înregistrarea electronică a autoevaluării 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 ARACIP 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Curs de formare 5 credite transferabile 

 
 

Perioada 

  
 
13.05-24.05 2013 

Calificarea / diploma obţinuta  Adeverință nr. 653/20.06.2013 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Formator, cod COR 242401 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul de Formare Profesională ”Henri Coandă” Timișoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Formare profesionala 64 ore 

 
    

Perioada  mai 2013 
Calificarea / diploma obţinuta  Adeverință nr.376.196/24.05.2013 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Satu Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Curs acreditat 15  credite transferabile 

 
Perioada 

  
14-16 respectiv 21-23 martie 2012 

Calificarea / diploma obţinuta  Adeverință nr. 2369/233/27.02.2013 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Dezvoltarea profesională continuă pe componența instruirii diferențiate a elevilor 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 ISJ Bihor în parteneriat cu ISM București, Siveco România SA și Tehne România 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 

 Formare continuă acreditată 25 credite transferabile 



 
Perioada 

  
Ianuarie – februarie 2013  

Calificarea / diploma obţinuta  Adeverință nr. 356/ 21.03.2012 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Program Internațional OECD PISA 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul Național de Evaluare și Examinare / Centrul Național PISA 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Formare profesională 

 
 

Perioada  august – decembrie 2012 
Calificarea / diploma obţinuta  Adeverință nr. ICOS06721/01.02.2013 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor competențelor 
cheie la școlarii din clasele I-IV 

Numele si tipul instituţiei de  
învăţământ /furnizorului de formare 

 SOFTWIN SRL 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 

 Formare continuă acreditată 34 credite profesională 

Perioada  11.12.-20.11. 2012 
Calificarea / diploma obţinuta   Certificat de absolvire seria H nr. 00197082 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Curs ”Metodist” 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 CNT EDUEXPERT Craiova 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Formare continuă 60 ore 

   
Perioada  12.01.-15.02. 2012 

Calificarea / diploma obţinuta   Atestat de formare continuă seria E nr. 0082139 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Management educațional 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Asociația Didakticos Timișoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Formare continuă 60 credite transferabile 

 
 

  

Perioada  Ianuarie-martie 2012  
Calificarea / diploma obţinuta   Adeverință de participarenr. 3/09.03.2012 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Abilitarea pe curriculum la decizia școlii, la nivel interdisciplinar 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Inspectoratul Școlar al Județului Bihor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Formare continuă 25 credite transferabile 

   
Perioada  Noiembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinuta   Certificat de absolvire seria G nr. 00101547 
 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Mentor 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Sindicatul Liber din Învățămân Maramureș 



Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Curs acreditat 

 
Perioada 

  
11.09. 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Adeverință 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 EDUEXPERT II 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Fundația Universitară Maghiară din Cluj Napoca 
 
 
Curs de formare 

 
Perioada 

  
2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută  Diplome de participare 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Formari în cadrul proiectului EPROCOM și cursuri de formare profesionala (6 cursuri) 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Consult Scolari Satu Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 Curs de perfecționare 
 
 
28-31.05.2009 
Adeverință nr. 00140021/01.07.2009 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Multiculturalitate 
 
Formare continuă 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 
Perioada 

 Paamon Bt. Budapest 
 
Curs de perfecționare  
 
 
 
2005-2008 

Calificarea / diploma obţinuta  Diplomă de licenţă , seria A nr. 0107255 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca extensia Satu Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

  Nivel 6/ Învăţământ superior  

Perioada  2004-2008 
Calificarea / diploma obţinuta  Certificat nr. Seria G nr. 0038052 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Examen pentru obţinerea gradului I în învăţământ 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca extensia Satu Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 

 Grad didactic I în învățământ 

Perioada  18-20.10.2007 

Calificarea / diploma obţinuta  Adeverință nr. 275/13.11.2007 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Tehnici de lucru în instruirea și educarea copiilor cu cerințe educative speciale 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Satu Mare 



Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Curs de formare 

Perioada  16-18.10.2006 

Calificarea / diploma obţinuta  Adeverinţă nr. 3704/15.12.2006 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Consiliere și orientare  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Satu Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 

 Cur de formare 

Perioada  21-22.09.2005 
Calificarea / diploma obţinuta  Adeverință 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Pedagogia - alternativă a succesului individual 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Satu Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 

 Curs de formare 

Perioada  29-30.10.2004 
Calificarea / diploma obţinută  Adeverință nr. 0179/30.10.2004 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Crearea claselor responsabile 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Satu Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 

 Curs de formare  

Perioada  2002-2004 
Calificarea / diploma obţinuta  Certificat seria E  nr.0007219 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Examen pentru obţinerea gradului II în învăţământ 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca / Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 

 Gradul didactic II în învățământ 

Perioada  1997 
Calificarea / diploma obţinuta  Certificat seria A nr. 0006262 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Examen pentru obţinerea definitivatului în învăţământ 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ  / furnizorului de formare 

 Colegiul ”Ioan Slavici” satu Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 

 Definitivare în învățământ 

Perioada  1990-1995 
Calificarea / diploma obţinuta  Diplomă de bacalaureat,Seria M nr. 116354 

 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Examen de bacalaureat 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Școala Normală Satu Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  / formare 

 Nivel 3/Învăţământ liceal 



 

 Aptitudini si competente 
personale 

 
Limba maternă  Maghiară 

 
 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Îțelegere Vorbire Scriere 
 Nivel european (*)    ascultare citire participare la 

conversații 
Discurs oral Discurs oral 

 

Franceză    Bine  Foarte Bine   Bine   Satisfăcător   Bine 

Germană    Bine  Bine  Bine  Satisfăcător  Satisfăcător  

Engleză   B2  B2  B2  B2  B2  
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 
 
 

Aparteneţă politică  
Competenţe si abilitaţi sociale 

 Uniunea Democratică a Maghiarilor din România  (UDMR) 
  
 

 
Competenţe si aptitudini 

organizatorice 
 Aptitudini de bun organizator, competenţe în  organizare de evenimente, simpozioane, conferinţe, 

expoziţii, concursuri, cursuri de formare şi de perfecţionare.  
 

 
Competenţe  si aptitudini tehnice  Aptitudini profesionale în calitate de profesor învățământ primar, competenţe de formator 

judeţean,competenţe de utilizarea calculatorului 
 
 

Competenţe si cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Programa ECDL COMPLET 

 
Competenţe si aptitudini artistice   

 
Alte competenţe si aptitudini  Mobilitate sporită, flexibilitate în gândire, aptitudini de comunicare . 

 
Permis de conducere  Posed permis de conducere categoria B din anul 1996. 

 
 

Informaţii suplimentare   
Din anul 2012 sunt membru al Corpului național de experți în management educațional. 
În perioada 01.01.2014-30.06.2015 am participat în calitate de consilier formare profesională adulţi la 
implementarea proiectului transfrontalier HUSKROUA/1101/041 CU TITLUL „ Competency Centres 
for Cross-border Cooperation” 
Am realizat materiale didactice, ex. „Anyanyelvünk világa!”pentru clasele a III-a și a IV-a, în cadrul 
proiectului Multicultural Contents and intercultural education by usingof experiental education am 
elaborat proiecte de parteneriat educațional pe care le-am postat pe site-ul oficial al proiectului și au fost 
publicate cu ISBN. 
Am organizat  fazele județene ale concursurilor naționale. Am fost de mai multe ori vicepreședintele 
comisiei naționalede organizare si evaluare a concursului național Vidam Versek Versmondo 
Versenye, membru în comisiile de evaluare ale concursurilor la nivel județean și național.  
Sunt membru al Consiliului Consultativ la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și 
membru al Consilului de Administrație al ISJ Satu Mare și CJRAE Satu Mare. 
Am participat cu prezentarea lucrării la conferințe și consfătuiri naționale/internaționale.  
Am încheiat parteneriate educaționale cu unități școlare din județ și din alte județe (Școala Specială 
Nr. 2 Cluj Napoca) 
 
 

 
 

Satu Mare, 04.03. 2020  
Szejke Ottilia 
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