Gabriel Nelu Ilieș
(+40) 790010136
Data nașterii: 20/03/1975
E-mail: iliesgabriel@yahoo.com
Facebook : www.facebook.com/IliesGabrielUSR

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Consilier local

Consiliul Local al Municipiului Deva [ 2020 – În curs ]
Localitatea: Deva
Țara: România

Profesor consilier școlar - Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara [ 2017 – 2021 ]
Localitatea: Deva
Țara: România
◦ Activităţi de asistenţă psihopedagogică, desfăşurate individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii,
consiliere, orientare, reorientare şcolară şi profesională, activităţi de consiliere a părinţilor şi a
cadrelor didactice

Director

Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Deva [ 2018 – 2021 ]
Localitatea: Deva
Țara: România
◦ Conducerea executivă a unității de învățământ

Director

Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Călan [ 2018 – 2021 ]
Localitatea: Călan
Țara: România
◦ Conducerea executivă a unității de învățământ

Membru în Consiliul Consultativ pentru învățământul special și special integrat
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara [ 2005 – 2021 ]
Localitatea: Deva
Țara: România

Formator

Casa Corpului Didactic Satu Mare [ 2019 ]
Localitatea: Satu Mare
Țara: România
◦ stagii de formare

Formator

Casa Corpului Didactic Arad [ 2019 ]
Localitatea: Arad
Țara: România
◦ stagii de formare

Formator

Casa Corpului Didactic Bihor [ 2018 ]
Localitatea: Oradea
Țara: România
◦ stagii de formare

Mentor

Casa Corpului Didactic Hunedoara [ 2018 ]
Localitatea: Deva
Țara: România
◦ activitate de mentorat pentru practică pedagogică

Cadru didactic metodist

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara [ 2007 – 2018 ]
Localitatea: Deva
Țara: România

Coordonator Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Hunedoara
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara [ 2010 – 2017 ]
Localitatea: Deva
Țara: România
 onducerea executivă a Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică Hunedoara
◦C
 oordonarea, monitorizarea, evaluarea serviciilor educaţionale specifice
◦C
◦ Asistenţă psihopedagogică a elevilor/cadrelor didactice/părinților

Membru al Consiliului de Administrație al CJRAE Hunedoara

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara [ 2010 – 2017 ]
Localitatea: Deva
Țara: România
◦
◦
◦
◦
◦

a
 sigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare
administrarea bazei materiale
acordarea calificativelor anuale
stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor
aprobarea procedurilor de lucru

Membru în Consiliul Consultatival directorilor la nivelul inspectoratului școlar
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara [ 2016 ]
Localitatea: Deva
Țara: România

Membru Grup de lucru care implementează Planul National Comun de Acțiune pentru
creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ
Instituția Prefectului Județului Hunedoara [ 2016 ]
Localitatea: Deva
Țara: România

Membru Comisia Județeană pentru eleborarea planului de măsuri la nivelul Județului
Hunedoara pentru menținerea ordinii publice în unitățile de învățământ
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara [ 2011 – 2014 ]
Localitatea: Deva
Țara: România

Formator

Organizația Holt România / UNICEF [ 2014 ]
Localitatea: Iași
Țara: România
◦ s tagii de formare

Formator

Organizația Holt România / UNICEF [ 2013 ]
Localitatea: Iași
Țara: România
◦ stagii de formare

Membru Corpul Național de Experți în Management Educațional
Ministerul Educaţiei și Cercetării [ 2012 – În curs ]
Localitatea: București
Țara: România
◦ conducător pentru instituțiile de învățământ preuniversitar

Formator

Organizația Holt România / UNICEF [ 2012 ]
Localitatea: Deva
Țara: România
◦ stagii de formare

Director

Şcoala Generală nr. 12 [ 2009 – 2010 ]
Localitatea: Hunedoara
Țara: România
 onducerea executivă a unității de învățământ
◦C

Profesor psihopedagog

Şcoala Generală nr. 11 [ 2000 – 2009 ]
Localitatea: Hunedoara
Țara: România
 onsiliere elev / familie; elaborare plan intervenție personalizat și adaptare curriculară; activităţi de
◦C
tip terapeutic-cognitiv-ocupaţional, individuale sau în grup

Formator

Casa Corpului Didactic Hunedoara [ 2002 ]
Localitatea: Deva
Țara: România
◦ s tagiu de formare

Profesor psihopedagog

Şcoala Generală „Octavian Goga” Deva [ 1999 – 2000 ]
Localitatea: Deva
Țara: România
 onsiliere elev / familie; elaborare plan intervenție personalizat și adaptare curriculară; activităţi de
◦C
tip terapeutic-cognitiv-ocupaţional, individuale sau în grup

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
Certificat Managementul administrației publice locale
Institutul Național de Administrație [ 2020 ]
Adresă: București (România)
◦ Managementul schimbării prin digitalizare
◦ Managementul fondurilor europene
◦ Managementul situațiilor de criză

Certificat Profesor în Online
Digital Nation [ 2020 ]

Adresă: București (România)
◦
◦
◦
◦
◦

G Suite
Gmail
Google Meet
Google Classroom
Google Apps

Certificat National Trainer for Lions Quest programs
Lions Clubs International Foundation [ 2019 ]
Adresă: Oak Brook, SUA
◦ formare cadre didactice

Atestat Abordări teoretico-practice ale tulburării de învățare
CCDU Phoenix București [ 2019 ]
Adresă: București (România)
◦
◦
◦
◦

Identificarea diferitelor problematici legate de procesul de învățare
Realizarea activităților didactice
Evaluarea adecvată a situațiilor problematice
Gestionarea situațiilor intra și interpersonale la nivelul elevilor/cadrelor didactice

Adeverință formare Profesorii metodiști și inspecția școlară
Casa Corpului Didactic Hunedoara [ 2017 ]
Adresă: Deva (România)
◦ Competențe manageriale de proiectare
 ompetențe de evaluare a proiectării didactice
◦C
◦ Competențe de comunicare și procesare corectă a informației specifice și a legislației școlare

Certificat CLIMAT. Managementul conflictelor în școală
Universitatea din București [ 2016 ]
Adresă: București (România)
◦ Managementul conflictelot în școală

Diplomă Metode online de consiliere în carieră
COGNITROM S.R.L. [ 2016 ]

Adresă: Cluj Napoca (România)
Modulele studiate
C
 onsilierea în carieră. Context, actori, nevoi și roluri
C
 aracteristicile generației digitale. Implicații asupra consilierii în carieră
M
 etode online de consiliere în carieră. Analiza sistemelor computerizate de consiliere în carieră
E
 valuarea computerizată a caracteristicilor personale relevante pentru orientarea în carieră. Utilitatea
platformei CCP (Cognitrom Career Planner)
◦P
 lanificarea carierei și orientarea vocațională
Abilități
◦
◦
◦
◦

◦O
 rganizarea și implementarea activităților de consiliere în carieră
◦U
 tilizarea metodelor online de consiliere în carieră
◦ Orientarea vocațională

Europass Mobility Career Counselling of Learnes – Developing Competences of Trainers
and Teachers / LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/129
The Paasikivi Adult Education College [ 2014 ]
Adresă: Turku (Finlanda)
Abilități
 ompetențe de conceptor, proiectant și organizator al activităților teoretice și practice pentru
◦C
formarea în consilierea pentru carieră

Certificat Career Counselling of Learnes – Developing Competences of Trainers and
Teachers
Paasikivi-Opisto [ 2014 ]

Adresă: Turku (Finlanda)
Abilități
 etode de consiliere pentru carieră
◦M

Atestat Dezvoltarea durabilă și educația

Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic [ 2014 ]
Adresă: Reșița (România)
Materii studiate
◦P
 articiparea civică și dezvoltarea durabilă
◦ Impicații socio-economice-politice în educația contemporană
Abilități
◦U
 tilizarea conceptelor teoretice din domeniul educației civice
◦P
 lanificarea curriculum non-formal
◦ Analiză critică a influențalor socio-economice-politice asupra cerriculumului contemporan

Atestat Managementul conflictelor din mediul școlar
Casa Corpului Didactic Dolj [ 2014 ]
Adresă: Craiova (România)
Materii studiate
◦N
 oțiuni de mediere educațională
◦M
 etode și tehnici de comunicare eficientă
◦M
 anagementul conflictelor în mediul educațional
◦K
 itul consilierului mediator educațional
◦E
 ducația în scopul dezvoltării durabile
◦P
 romovarea egalității de șanse în educație
Abilități
◦C
 omunicare eficientă la nivel interpersonal și instituțional
◦D
 ezvoltare personală și managementul carierei
◦ Integrare TIC în activități profesionale
◦ Competențe psihorelaționale

Adeverință Abilitare curriculară - Metodist
Casa Corpului Didactic Hunedoara [ 2014 ]
Adresă: Deva (România)
Abilități
 ompetențe manageriale de proiectare
◦C
 ompetențe de evaluare a proiectării didactice
◦C
◦ Competențe de comunicare și procesare corectă a informației specifice și a legislației școlare

Adeverință Înregistrarea electronică a autoevaluării

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar [ 2013 ]
Adresă: București (România)
◦ Înregistrarea electronică a autoevaluării

Adeverință Conducerea, îndrumarea și controlul în procesul instructiv educativ
Casa Corpului Didactic Timiș [ 2013 ]
Adresă: Timișoara (România)
Abilități
◦D
 iagnoză, prognoză, prospecție
◦ Orientare și îndrumare metodologică

Certificat Om și societate
Siveco România S.A. [ 2013 ]

Adresă: București (România)
Abilități
◦E
 laborarea documentelor de planificare și proiectare didactică
◦U
 tilizarea unor strategii didactice capabile să satisfacă exigențele unui învățământ modern
◦ Utilizarea de resurse și instrumente adecvate unui management eficient al carierei didactice

Adeverință Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național
Casa Corpului Didactic Hunedoara [ 2013 ]
Adresă: Deva (România)
Abilități
◦ Abilitare metodologică pentru proiectare, implementare, evaluare Curriculum Național

Certificat Gradul Didactic I

Universitatea din București [ 2012 ]
Adresă: București (România)

Certificat Formator de formatori
S.C. Profi Serv Group S.R.L. [ 2012 ]
Adresă: Deva (România)
Abilități
◦D
 ezvoltare profesională
◦S
 timularea comunicării implicative şi a muncii în echipă
◦O
 rganizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare
◦ Elaborarea strategiei de formare

Certificat Inspector (referent) resurse umane
S.C. Profi Serv Group S.R.L. [ 2012 ]
Adresă: Deva (România)
Abilități
◦ Întocmirea documentelor de evidența personalului și documentelor de evidența muncii
◦ Consilierea personalului referitor la desfășurarea relațiilor de muncă

Atestat Tinerii împotriva violenței
Institutul de Științe ale Educației [ 2011 ]
Adresă: București (România)
Materii studiate
 imensiuni psihologice și sociale și tipologii ale violenței umane. Violența în spațiul școlar
◦D
 iolența școlară și mass media
◦V
 iolența școlară și cetățănia democratică
◦V
 iolența școlară și educația interculturală
◦V
 trategii de prevenire și combatere a violenței la nicelul școlii
◦S
 trategii de prevenire și combatere a violenței la nicelul clasei
◦S
◦ Indicatori privind monitorizarea și evaluarea fenomenelor de violență școlară
 trategii de monitorizare a fenomenelor de violență școlară
◦S
Abilități
◦A
 plicarea de metode, proceduri și instrumente de monitorizare și raportare a fenomenului de
violență școlară
◦ Dezvoltarea unor strategii de intervenție și prevenție asupra violenței școlare

Atestat Educație pentru sănătate / Decidenți
Fundația Tineri Pentru Tineri [ 2010 ]
Adresă: București (România)
Materii studiate
◦E
 ducație pentru sănătate
Abilități
◦ Oferte educaționale inclusive extracurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață
sănătos și a cetățeniei active

Atestat Școală incluzivă, școală comunitară
Casa Corpului Didactic Hunedoara [ 2009 ]
Adresă: Deva (România)
Abilități
◦P
 roiectarea/organizarea activităților didactice care răspund nevoilor de învățare ale elevilor
◦A
 plicarea metodelor învățării prin cooperare în procesul instructiv-educativ
◦ Proiectarea de activități de implicare a părinților în actul educațional

Certificat Educație incluzivă și Programe educaționale suport

Ministerul Educației Cercetării și Inovării / Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților [ 2009 ]
Adresă: București (România)
Modulele studiate
◦G
 rădinița estivală
◦Ș
 coala părinților
◦Ș
 coală după școală
◦ Informare și consiliere
◦ Management de caz

Certificat Products of land and gastronomy / Comenius 1 06 –PS–N–54–HD-FR
Primary School „Zdravec” [ 2008 ]
Adresă: Veliko Tarnovo (Bulgaria)
Module
◦S
 isteme de educație europene

Atestat Școala Incluzivă, Școală Comunitară
Casa Corpului Didactic Deva [ 2008 ]

◦ Proiectarea/organizarea activităților didactice
◦ Gestionarea barierelor de învățare
◦ Adaptarea ofertei școlare

Diploma de Master Management educațional
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad [ 2007 ]
Adresă: Arad (România)
Materii studiate
◦M
 anagement general
◦M
 anagementul resurselor umane
◦C
 omunicare organizațională
◦S
 ociologia educației
◦P
 olitici educaționale europene
◦M
 arketing educațional
◦M
 anagement financiar
◦M
 anagement de proiecte
Abilități
◦M
 anagementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi
◦M
 anagementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale
◦P
 roiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor
învăţării individuale şi organizaţionale
◦C
 omunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socioeducaţionale cu actorii mediului intern
şi extern al organizaţiei educaţionale
◦R
 ealizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională
◦ Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a
performanţei instituţionale

Certificat Products of land and gastronomy / Comenius 1 06 –PS–N–54–HD-FR
Westside Day Nursery Limited [ 2007 ]
Adresă: East Yorkshire (Regatul Unit)
Module
◦S
 isteme de educație europene

Certificat Gradul Didactic II

Universitatea din București [ 2006 ]
Adresă: București (România)

Cetrificat Definitivat

Universitatea de Vest din Timișoara [ 2002 ]
Adresă: Timișoara (România)

Adeverință Cadru Didactic de sprijin/itinerant
Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj Napoca [ 2000 ]

◦ Proiectarea activităților profesorului itinerant/de sprijin
◦ Desfățurarea activităților
◦ Elaborarea de documente de evidențiere a simptomatologiei elevilor

Diplomă de Licență Sociologie - Psihologie
Universitatea din București [ 1999 ]
Adresă: București (România)
Materii studiate
◦
◦
◦
◦
◦
◦

S
 ociologie generală
Fundamentele psihologiei
Psihologia învățării și bazele didacticii
Psihologie școlară și orientare profesională
Pedagogie
Defectologie și logopedie

PROIECTE
Proiecte
◦ Proiect: Cetățeanul / Institutul Intercultural Timișoara /Coordonator Școala Gimnazială Andrei Șaguna
Deva 2018-2019
◦ Programul de Acțiune Comunitară / Coordonator Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva 2018-2019
◦ POSDRU "Ocupare prin calificare" ID 120954 / Expert responsabil de consiliere pentru carieră /2018
◦ Programul de Acțiune Comunitară / Coordonator Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva 2017-2018
◦ POSDRU "DAR-Dăruiește, Ajută, Respectă" ID 155547 / Expert responsabil de consiliere psihologică /
2015
◦ POSDRU "Eficentizarea serviciilor de consiliere și orientare psofesională a elevilor prin metode
computerizate" ID 139788/ Consilier orientare privind cariera / 2014
◦ Proiectul sistemic "Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și de stat – promotor
al învățării pe tot parcursul vieții" / Președinte Comisie implementare la nivel CJRAE Hunedoara /2014
◦ POSDRU "Parteneriat activ pentru piața muncii" ID 60004 / Consilier pentru orientare privind cariera/
2011-2013
◦ Proiectul "Responsabilitate înainte de toate" / CAEJ 2012 pozitia 76/ Coordonator proiect / 2012
◦ Programul de Acțiune Comunitară / Coordonator Școala Generală nr. 12 Hunedoara 2009-2010
◦ Programul de Acțiune Comunitară / Coordonator Școala Generală nr. 11 Hunedoara 2008-2009
◦ POSDRU "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii" ID 16749 / Consilier pentru
orientare privind cariera/2009
◦ Programul de responsabilitate socială "Respect pentru viitor" Petrom - Țara lui Andrei / Formator
"Școala lui Andrei" / 2008-2009
◦ PHARE/2005017-553.01.01.02HD / Profesor psihopedagog / 2008-2009

CERCETARE
Studii / Cercetări
Bullying-ul în rândul elevilor - Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva / 2017
Diagnoza riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a - CJRAE Hunedoara / 2016
Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a - CJRAE Hunedoara / 2016
Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a - CJRAE Hunedoara / 2015
Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a - CJRAE Hunedoara / 2014
Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a - CJRAE Hunedoara / 2013
Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a - CJRAE Hunedoara / 2012

PUBLICAȚII
Programa școlară pentru disciplina opțională Abilități pentru adolescență
[2019]
OMEN nr. 4365/01.07.2019
Ghidui admiterii în învățământul liceal și profesional
[2016]
ISBN 978-606-708-126-8
Educația incluzivă Ghid pentru cadre didactice și părinți - Funcțiile evaluării rezultatelor școlare
[2011]
ISSN: 2066-5601
Educația incluzivă Ghid pentru cadre didactice și părinți - Planul de intervenție pentru elevul cu CES
[2009]
ISSN: 2066-5601

CONFERINȚE ȘI SEMINARE
Workshop de diseminare „Design Pedagogic Creativ”
[ Orăștie, 2018 ]
Conferința națională „Copiii remigrați în Vrancea”
[ Vrancea, 2017 ]
Conferința internațională „We play – we learn – we teach”
[ Deva, 2017 ]
Conferința internațională „Career counseling in Romania at European standards”
[ Vrancea, 2016 ]

Simpozion național „Istoria monarhiei în România”
[ Deva, 2016 ]
Dezbaterea publică „Cadru didactic constructor al viitorului?”
[ Deva, 2015 ]
Conferința națională „Optimizarea bunelor practici în consilierea integrativă educațională”
[ Reșița, 2014 ]

DISTINCȚII ONORIFICE ȘI PREMII
Distincţii
2019 Certificat de recunoaștere - Special Olimpics România
2018 Certificate of Achievement - Lions Clubs International Foundation
2015 Diplomă de excelență Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara
2
 014 Diplomă de excelență - Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara
2006 Diplomă de onoare - Clubul Copiilor Hunedoara


VOLUNTARIAT
Jocurile Naționale “Special Olympics”
[ Deva, 2019 ]
Asociația Cluburilor de Dezbateri Academice din Vest
[ Deva / Timișoara, 2018 – 2020 ]
Club Lions Deva Sarmizegetusa
[ Deva, 2016 – În curs ]

REȚELE ȘI AFILIERI
Asociația dascălilor hunedoreni
[ membru, 2017 – În curs ]
Sindicatul învățământ preuniversitar județul Hunedoara
[ membru, 2016 – În curs ]
Club Lions Deva Sarmizegetusa
[ Deva, 2015 – În curs ]
Secretar Club

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B

