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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/09/2017–Prezent

Profesor limba engleză
Colegiul Național Militar "Tudor Vladimirescu", Craiova
- membru CEAC;
- responsabil Comisia Informare Europeana;
- coordonator proiect Erasmus + AKTIV 2019-1-RO01-KA101-061945
- organizator concurs interjudetean "Get Your Grammar Right", editia a III-a;
- organizator judetean al concursului national de creatie in limba engleza Speak Out
- organizator și evaluator concurs județean Gândește românește/ Think the English Way/ Pensez en
français
- organizator concurs european de limba engleza Best in English
- organizator activitati desfasurate in colaborare cu American Corner Craiova;
- coordonator proiecte eTwinning
- evaluator proba C examen de bacalaureat
- evaluator olimpiada de limba engleza- faza locala si judeteana- ciclul liceal;
- evaluator proba de limba engleza pentru admiterea in liceele cu clase cu predare in regim bilingv;
- membru al corpului național de experți în management educațional.

14/09/2015–31/08/2017

Profesor limba engleza
Liceul "Voltaire", Craiova
- responsabil Comisia limba si comunicare;
- responsabil Comisia Informare Europeana;
- evaluator la faza regională a concursului naţional "Public Speaking";
- evaluator la faza judeteana a concursului naţional "Public Speaking";
- organizator concurs judetean "Get Your Grammar Right", editiile I si II;
- organizator concurs judeţean "Young Authors Writing Competition- Jeunes ecrivains a vos plumes!"
- organizator judetean al concursului national de creatie in limba engleza Speak Out
- organizator activitati desfasurate in colaborare cu American Corner Craiova;
- coordonator revista scolara "Voltaire's Voice"
- evaluator olimpiada de limba engleza- faza judeteana- ciclul gimnazial si liceal;
- evaluator proba de limba engleza pentru admiterea in liceele cu clase cu predare in regim bilingv;

01/09/2013–31/08/2015

Profesor de limba engleza
Liceul Tehnologic "Horia Vintila", Segarcea
- membru comisia Proiecte si programe europene;
- responsabil comisia traduceri in cadrul proiectului Erasmus + “Dezvoltarea competentelor
profesionale ale cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic ,,Horia Vintila, din Segarcea, într-un cadru
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cultural european"
- beneficiar stagiu de pregatire "Immersion in Irish History, Culture and Literature" in cadrul proiectului
Erasmus + “Dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic
,,Horia Vintila, din Segarcea, într-un cadru cultural european" (2014-1-RO01-KA101-000919);
- coordonator proiecte eTwinning;
- organizator concurs judeţean "Gânduri pentru mama"
- mai 2016- evaluator la proba de limba engleză în cadrul probei de evaluare a competenţelor
lingvistice în vederea admiterii la clasele de liceu cu profil bilingv;
- martie 2016- evaluator la olimpiada judeţeană de limba engleză, nivel liceal;
- ianuarie 2015- evaluator la proba de limba engleză în cadrul concursului naţional "Şcoala cu ceas",
Râmnicu Vâlcea
- martie 2015- evaluator la olimpiada judeţeană de limba engleză, nivel liceal;
- mai 2015- evaluator în comisia de contestaţii la proba de limba engleză în vederea admiterii la
clasele de bilingv
- iunie 2015- evaluator la proba de competenţe lingvistice în cadrul examenului naţional de
bacalaureat
- martie 2014- evaluator la olimpiada judeteana de limba engleza, nivel liceal;
-mai 2014- evaluator la proba de limba engleza in vederea admiterii la clasele de bilingv
- iunie 2014- evaluator la proba de competente lingvistice in cadrul examenului de bacalaure
- septembrie 2013- evaluator in cadrul examenului national de suplinire in vederea ocuparii
posturilor/catedrelor vacante;
01/09/2012–31/08/2013

Profesor limba engleza
Scoala cu clasele I-VIII Calopar, Calopar, jud. Dolj
- coordonator comisie Proiecte si programe europene;
- beneficiar stagiu de pregatire Comenius "2 week course for european teachers of English at primary
level. Language and practical methodology: Creativity in the classroom (UK-2013-1711-001);
- coordonator proiecte eTwinning;
- iunie 2013- profesor evaluator in cadrul examenului de bacalaureat la probele de evaluare a
competentelor lingvistice;
- martie 2013- evaluator olimpiada de limba engleza, faza judeteana;
- ianuarie 2013- evaluator concurs national "Speak Out"
- octombrie 2012- evaluator in cadrul examenului national de suplinire in vedrea ocuparii
catedrelor/posturilor vacantate pe parcursul anului scolar;

10/2010–01/2011

Profesor de limba engleză
The English House Academia, Sesena, Madrid (Spania)
- predare cursuri limba engleza diferitelor grupuri de varsta (copii, tineri, adulti);
- elaborare planificări şi materiale didactice;

01/09/2009–31/08/2010

Profesor limba engleza
Scoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul, Craiova
- coordonarea proiectelor etwinning;
- coordonator grup de traducatori in cadrul proiectului Comenius "Develop Abilities Necessary for a
creative Europe" (COM-09-PBL-26-DJ)
- coordonator revista scolara "The World of English"

01/09/2008–31/08/2009

Profesor limba engleza
Scoala cu clasele I-VIII Podari, Podari, judetul Dolj
- predarea limbii engleze pentru elevi cu varste cuprinse intre 7 si 14 ani;
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- redactarea planurilor de invatamant anuale;
- coordonarea proiectelor eTwinning
01/10/2001–Prezent

Profesor limba engleza
Gradinita Pinocchio, Craiova
- traducator in cadrul proiectului Comenius "Fleurs et legends d'Europe" (05-FRA1-S2C)
- predarea limbii engleze pentru prescolari;
- organizare de activitati extracurriculare;

22/02/2012–Prezent

Traducator
Nemira Publishing House, Bucuresti (Romania)
Responsabilitati:
-traducere si adaptare de carti din limba engleza in limba romana;
Realizari- traduceri publicate:
- "Pacatele familiei Borgia"- „Sins of the House of Borgia" , de Sarah Bower, 535 p.
- "Pretorianul"- „Pretorian", de Simon Scarrow, 352 p.

06/2014–Prezent

Lider Award
The Duke of Edinburgh's International Award Romania
- desfasurarea activitatilor specifice programului Award si indrumarea tinerilor participanti;

09/2014–Prezent

Formator
Global LT, SUA, Craiova (România)
- predarea orelor de limba englza/ romana in companii multinationale;
- pregatirea materialelor necesare pentru cursuri;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2016–Prezent

Doctorand- Scoala Doctorala Filologie
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia (România)

2019

Gradul didactic I

2015

Gradul didactic II
Universitatea din Craiova, Craiova

2010

Gradul definitiv
Universitatea din Craiova

03/06/2014–Prezent

Qualified Teacher Status
National College for Teaching and Leadership (Regatul Unit)

2006–2008

Diploma de master
Universitatea din Craiova, Craiova
Studii Europene

2002–2006
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Universitatea din Craiova
Istorie- Limba si literatura engleza
09/2004–02/2005

Bursa Erasmus
Universitatea din Salamanca (Spania)
Istorie- Limba si literatura engleza

19/02/2007

Autorizate traducator limba engleza
Ministerul Justitiei (Romania)

1998–2002

Diploma de bacalaureat
Colegiul National Stefan Velovan, Craiova
Specializarea invatator-educator

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

Engleza

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

Diploma de licenta, Universtiatea din Craiova

C1

Spaniola

C1

C1

Bursa Erasmus Universitatea din Salamanca, Spania

B2

Franceza

B2

B2

B2

B2

Diploma Centrul Interlingua, Universitatea din Craiova
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

ECDL

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Articole și comunicări:
▪ MITRULESCU, Corina Mariana. (2018). „Space and Characters: The Construction of Individual
Experiences in D.H. Lawrence’s Lady Chatterley’s Lover” în Incursiuni în imaginar (9)- Proxemica
în literatură, pp. 197-205, Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum, Alba Iulia, ISSN: 25012169, Revista indexata în CEEOL, Anuarul Istoriografic al României, Catalogul OPAC al BCU,
ClujOCLC – WorldCat.
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▪ MITRULESCU, Corina Mariana. (2018). „Using Storytelling to Teach English” în Modern Teaching
Strategies/Strategii didactice moderne/Strategies didactiques modernes, Craiova, Anul 5, Nr.
5/2018, pp. 11-13, ISSN 2360-3755.
▪ MITRULESCU, Corina Mariana. (2017). „The Construction of the Andalusian Imaginary in The
Ballad Of The Moon Moon by Federico Garcia Lorca” în Literature, Discourses and the Power of
Multicultural Dialogue, pp. 647-658, Târgu Mureș, eISBN: 978-606-8624-12-9,
https://old.upm.ro/ldmd/LDMD-05/LDMD-05%20Literature.pdf.
▪ MITRULESCU, Corina Mariana. (2017). „Cross-Cultural Encounters: Anglo-Irish Ambivalence in
Elizabeth Bowen’s The Last September” în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica,
No. 18, Issue 1/2017, pp. 355-364, Alba Iulia, ISSN 1582-5523. Periodic indexat BDI (C.E.E.O.L. şi
EBSCO) şi B (CNCS).
▪ MITRULESCU, Corina Mariana. (2017). „The Policeman Masked and Dumb: A Foucaultian
Reading of The Third Policeman” în Spring Magazine on English Literature, Vol. III, No. 1/2017, pp.
91-97, eISSN: 2455-4715 http://www.springmagazine.net/v3n1/
▪ MITRULESCU, Corina Mariana. (2016). „Simboluri și semnificații religioase în poezia Unde sunt
cei care nu mai sunt?, de Nichifor Crainic”/ “Religious symbols and their meanings in Nichifor
Crainic’s poem Unde sunt cei care nu mai sunt?” în Analele Universității din Craiova, Seria
Psihologie-Pedagogie, An XV, 2016, nr. 33-34, pp. 145-150, Craiova, ISSN 1582-313X, Volum
aprobat CNCSIS, cod: 35.
Studii
- A Study on Improving the Effectiveness of Language Learning: Focus on CLIL, in Pedagogul, nr.
4/2016
- Study on How to Motivate Students in Learning English Through Group Work, in Pedagogul, nr.
4/2016
- Study on the Importance of Interactive Drama in Teaching English as a Foreign Language, in
Pedagogul, nr. 4/2016
- Assessing Young Learners, in Pygmalion- revista internationala pentru profesori, nr. 3/2015
- Storytelling in the ESL classroom, Assessing Young Learners, in Pygmalion- revista internationala
pentru profesori, nr. 3/2015
- Educatia outdoor si invatarea limbii engleze, in Revista Invatamantul prescolar doljean, nr. 21- 22,
2015
- CLIL in the Primary Classroom, in Pygmalion- revista internationala pentru profesori, nr. 3/2015
- Contextualizing English Lessons with Cartoons, in Pygmalion- revista internationala pentru profesori,
nr. 2/2014
- Invatarea bazata pe proiect, modalitate de actvizare a predarii-invatarii, in Invatarea prin proiecteexemple de buna practica, editia a II-a, 2014
- Training Practical Skills Specific for Developing Teaching Careers Through Practicum Courses, in
Competente socio-umane pentru piata muncii- ghid de bune practici, 2013
- Utilizarea strategiilor didactice moderne in orele de limba engleza, in revista Educatia mileniului III,
nr. 7/2009
- Strategii didactice moderne utilizate in orele de limba engleza, in volumul Limbile straine- orizonturi
deschise, 2009
- Comunicarea si educatia interculturala in cadrul orelor de limba engleza, in volumul "Comunicare si
educatie interculturala in scoala", 2008
- English Teachers' Barriers to the Computer-Assisted Language Learning, in revista Educatia
mileniului III, nr. 3/2008
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Stagii de pregatire Comenius/ Erasmus +
1. octombrie 2014- "Immersion in Irish History, Culture and Literature" Dublin, Irlanda.
2. aprilie- mai 2013- "2 week course for European teachers of English at primary level.
Language and practical methodology: Creativity in the classroom"
Organizator: International Study Programmes, Southampton, Marea Britanie
Cursuri
Internaţionale
1. Fantasy and Science Fiction: The Human Mind, Our Modern World-University of Michigan, mai
2013
2. Plagues, Witches, and War: The Worlds of Historical Fiction- University of Virginia, decembrie 2013
Naţionale
- martie 2018- Etape în proiectarea unui curs de formare (24 ore), organizator: CCD Dolj
- decembrie 2017- Tehnici manageriale in educatie (22 credite), organizator: Asociația EcoWorld
Craiova
- septembrie 2017- Metode de prevenire a abandonului școlar (30 ore), organizator: Asociația
BranArt, Craiova
- septembrie 2017- Metode de lucru cu elevii defavorizați (30 ore), organizator: Asociația BranArt,
Craiova
- mai 2014- Program de perfectionare pentru ocupatia de formator, Asociatia Dominou Craiova
- februarie 2014- Strategii interactive in activitatea de orientare si consiliere, CCD Mehedinti
- febriarie 2014- Aplicatii ale tehnologiei informatiei si comunicatiilor in lectiile moderne, CCD Dolj
- decembrie 2013- Program de initiere pentru ocupatia de metodist, Asociatia Edufor Craiova
- decembrie 2013- "Introducere in tehnologia informatiei" si "Dimensiuni europene moderne in
predarea limbii engleze" in cadrul proiectului POSDRU "Formarea continua a cadrelor didactice
pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze si evaluarea la
nivel european a competentelor lingvistice"
- februarie- aprilie 2013- Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin implementarea de
programe de formare inovative
- decembrie 2013- Active methods in teaching English, CCD Dolj
- noiembrie 2013- Dezvoltarea limbajului si comunicarii la copii, CCD Mehedinti
- mai 2010- Consiliere psihopedagogica. Concept si tehnici de realizare, CCD Mehedinti
Evenimente de formare eTwinning
- octombrie 2017- Using mobile devices in the primary classroom (15 ore)
-3 -16.07.2017- Digital Creativity
- 3-14.10. 2016- Esafety and Digital Skills
- 12- 23.09.2016- How to develop resilience in school
- 8- 19.06.2015- Planning eTwinning Projects
- 27.02- 08.03.2014- eTwinning and Social Media
- 05-15.11.2012- Future school in 2020
- 05-19.10.2012- Creating music in eTwinning
- 08-28.10.2012- Uniendo los puntos
- 09-20.10.2009- Podcasting in the Creative Classroom
Seminarii
- 2015- „Metode de lucru non-formale la clasa"
- aprilie 2014- „Preparing students for CAE"
Organizator: Consiliul Britanic Bucuresti
- 28.09.2013- "Teaching Preparatory Grade Students"
Organizator: Express Publishing si ISJ Dolj
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- 05.09.2013- "Cambridge University Press Teacher Development Seminar",
Organizator: Cambridge University Press si Sitka Centrul de Carte Straina
- 14.11.2012- "Innovative techniques in teaching English",
Organizator: Express Publishing si ISJ Dolj
Conferinţe, simpozioane, mese
rotunde

- Conferinta internationala Acting Out: IV International Flann O'Brien Conference, Salzburg, Austria,
iulie 2017
- Conferinta internationala Dialogul culturilor, Alba Iulia, iunie 2017
-Masă rotundă judeţeană "Interdisciplinaritatea în predarea disciplinelor tehnice", Segarcea, 2016
Dezbaterea judeteana „Prevenirea si combaterea violentei scolare", Segarcea, 2016
-Simpozion international „Scoala- model superior al devenirii", Focsani, 2015
-Masa rotunda nationala „Sa combatem absenteismul si violenta", Segarcea
-Simpozion naţional „Noile educaţii- Răspunsuri la imperativele lumii contemporane", Colegiul „Ştefan
Odobleja", Craiova, noiembrie 2014
-Conferinţa internaţională „Sharing Experience so as to Build Strong School- Family- Community
Relationships", Liceul „Tudor Arghezi", Craiova, decembrie 2014
-Conferinţa naţională „Şcoala,familia,comunitatea-parteneri egali in educatia tinerei generaţii", Liceul
Tehnologic „Horia Vintilă", Segarcea, ianuarie 2015
- Conferinţa internaţională Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii, Universitatea din Craiova,
octombrie 2013;
- Simpozionul naţional PROEDU Olt, noiembrie 2013;
- Conferinţa naţională în cadrul proiectului Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea
resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a
competenţelor lingvistice, Bucureşti ianuarie 2014
- Simpozionul judeţean „Mircea Eliade- cultură, educaţie şi creaţie", octombrie 2013;
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