
DIRECTOR, prof. NECHIFOR ELENA-CRISTINA 

 

Din 1995 până în prezent este profesor de ș tiinț e socio-umane la Colegiul Naţional „Nicu Gane” 

Fălticeni.  

Este de asemenea:  

- membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional 

- mentor 

- formator 

- profesor metodist pentru disciplinele socio-umane 

- profesor metodist pentru Consiliere şi orientare 

 

A îndeplinit în perioada 01.09.1995-01.09.2015, următoarele responsabilităţi: 

o Diriginte 

o Responsabil de catedră 

o Responsabil al Comisiei diriginţilor 

o Membru al Consiliului de administraţie 

o Coordonator al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

o Membru al Comisiei pentru Curriculum  

o Membru al Comisiei pentru imaginea unităţii de învăţământ 

o Consilier educativ 

o Membru în Consiliul Consultativ de specialitate 

o Director 

o Inspector ș colar pentru disciplinele socio-umane 

 

A primit distincţia Gheorghe Lazăr - clasa a III-a. 

 

STUDII:  

2006–2008, Universitatea " Dunărea de Jos" Galaţi, Curs postuniversitar de  conversie profesională, economie 

ș i educaț ie antreprenorială 

2005–2006, Universitatea " Ştefan cel Mare" Suceava, Master Comunicare ș i relaț ii publice. 

1990 – 1995, Universitatea " Al I. Cuza" Iaşi, Licenț ă sociologie-politologie 

1986-1990, Liceul ” Nicu Gane” Cursuri liceale, clasa de matematică-fizică 

 

 

DIPLOME SPECIALE PRIMITE: 

- Diplomă de excelenţă – oferită de MECTS , noiembrie 2010 . 

- Premiul  III ca profesor participant la concursul organizat de Centrul Român de Educaţie Economică “ 

Cele mai bune lecţii de economie”- ediţia 2009. 

- Diplomă de excelenţă – oferită de ISJ Suceava la Gala olimpicilor suceveni, Suceava 2009 

- Diplomă de excelenţă – oferită de ISJ Suceava, CCD “George Tofan”  Suceava şi Primăria Fălticeni, cu 

ocazia Zilei mondiale a profesorului, 2006-2007. 

- Diplomă de excelenţă oferită de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului pentru rezultate deosebite 

obţinute la olimpiadele internaţionale desfăşurate în anul şcolar 2006-2007. 

- Diplomă de excelenţă oferită de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava pentru pregătirea elevilor 

participanţi la concursul „Student  pentru o zi”. 



- Diplomă de onoare acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi IŞJ Arad pentru pregătirea elevilor 

participanţi la Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio–Umane, în 2007. 

- Diplomă acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi IŞJ Dolj pentru pregătirea elevei 

participante la Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio–Umane, în 2009. 

 

ACTIVITĂȚ I ÎN PROIECTELE: 

 

 Comenius 11-PM-686-SV-LT, LIVE-LEARN-WORK- internaț ional 

 Proiectul internaț ional CONNECTING CLASSROOMS EUROPE 

 Proiectul POSDRU ”Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din 

învăț ământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile” 

 Proiectul POSDRU ”Tinerii împotriva violenț ei” 

 Proiect naț ional ”Să vorbim despre bani ș i bănci” 

 Proiect naț ional privind educaț ia juridică 

 Proiect naț ional ”Împreună pentru o comunitate bazată pe participare, respect reciproc ș i sprijin” 

 Program internaț ional Junior Achievement de educaț ie economică ș i antreprenorială 

 Proiectul educaț ional județ ean ”Prevenirea violenț ei în ș coală” 

 Proiect comunitar, la nivel local, ”Participă activ…Colectează selectiv” 

 Proiectul POSDRU ”Acces la succes” 

 

 

ACTIVITĂȚ I LA NIVEL JUDEȚEAN/NAȚ IONAL 

 

- Secretar al Comisiei de organizare şi evaluare a Concursului Naţional „ Istorie şi societate în 

dimensiune virtuală”, faza judeţeană 2007. 

- Membru în juriu în cadrul concursului judeţean „E vremea colindelor”-  2006. 

- Membru în juriu la etapa judeţeană a Concursului naţional “Democraţie şi toleranţă” – mai, 2002. 

- Secretar al Comisiei de organizare şi evaluare a Concursului Naţional „Cultură şi civilizaţie”, faza 

judeţeană 2006.  

- Secretar la faza judeţeană a Olimpiadei de ştiinţe socio–umane - 2007 

- Organizator al schimbului de experienţă cu consilierii educativi din Fălticeni şi zona Fălticeni – 11 

aprilie 2008. 

- Moderator al secţiunii “Creativitate în interactivitate – om şi societate în cadrul Sesiunii de comunicări 

ştiinţifice organizate de CCD Suceava, 2009. 

- Moderator la secţiunea “ Om şi societate” în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizate de 

CCD Suceava, februarie 2010. 

- Mentor la practica pedagogică a studenţilor. 

- Evaluator la faza naţională a olimpiadei de filosofie, Galaţi , 2008. 

- Evaluator al subiectelor propuse pentru bacalaureat 2008- sociologie. 

- Organizator al fazelor locale la olimpiada de ştiinţe socio-umane. 

- Evaluator în fiecare an şcolar, la olimpiada de ştiinţe socio–umane, faza locală, faza judeţeană. 

- Evaluator în fiecare an şcolar, la examenul de bacalaureat. 

- Realizator de subiecte pentru olimpiada de ştiinţe socio-umane , faza locală, judeţeană, naț ională 

- Participare la seminarul „O lume fără droguri” organizat de salvaţi Copiii în parteneriat cu IŞJ Suceava, 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava, CEPECA Suceava şi Asociaţia Confidens Caritate, filiala 

Suceava, 2006-2007. 



- Activitate în cadrul centrului judeţean de excelenţă la disciplina filosofie, în anii şcolari 2005-2006, 

2006-2007, 2007-2008,2009 - 2010 şi la disciplina psihologie, coordonarea activităţii şi susţinerea de 

cursuri în anul şcolar 2007-2008. 

- Desfăşurarea de activităţi în Tabăra de excelenţă pentru socio-umane, Gura Humorului, 1-5 februarie 

2010 ș i ianuarie 2012. 

- Organizator al olimpiadei naț ionale de filosofie, 2012. 

- Evaluator la olimpiada naț ională de filosofie în 2008 ș i 2012. 

- Participare în calitate de formator la Şcoala de vară „ Clasa liderilor pentru Bucovina”- Suceava, iulie 

2011. 

- Participare în calitate de formator la Şcoala de vară „ Clasa liderilor pentru Bucovina”- Suceava, iulie 

2010. 

- Participare la Simpozionul judeţean – „ Lucrarea metodico – ştiinţifică de gradul I – experienţe 

acumulate şi repere pentru viitor”, Vatra Dornei, mai 2010 

- Participare la Conferinţa judeţeană de metodică „Aplicaţii şi rezultate în didactica disciplinelor socio-

umane” , Câmpulung Moldovenesc, 29 aprilie 2009. 

- Participare la Conferinţa naţională de educaţie civică organizată de Ambasada SUA în colaborare cu 

Ministerul Educaţiei , Asociaţia de Educaţie Civică Bucureşti – 25 octombrie 2008. 

- Participare la Şcoala de vară „ Învăţarea prin servicii în beneficiul comunităţii – un alt tip de învăţare” 

organizată de MEdC, IŞJ Suceava, Ambasada SUA la Bucureşti şi Asociaţia de Educaţie Civică 

Bucureşti – 2008. 

- Participare la Civic Education-Curriculum and Teacher training Program 

- Participare la Conferinţa judeţeană de educaţie civică „ Educaţia pentru mass – media în şcoală”, Gura 

Humorului , 20 octombrie 2007 

- Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizate de CCD Suceava - februarie 

2010,2012,2015 

- Participare la Simpozionul naţional”Literatura şi celelalte arte”- iunie 2010 organizat de Colegiul 

Naţional Iaşi 

- Participare la Simpozionul naţional cu participare internaţională „ Rolul proiectelor educative 

extracurriculare în formarea personalităţii elevului”, organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, CCD Bihor şi Colegiul Naţional „ Iosif Vulcan” Oradea – mai 2010. 

- Participare la simpozionul naţional “Educaţia într-o societate globală şi pentru o societate globală’’, 

organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, IŞJ Vrancea,CCD Vrancea şi 

C.N.” Unirea” Focşani - aprilie 2010 

- Participare la Simpozionul internaţional “DIDACTICA XXI” ,Ediț ia a II-a, mai 2010, organizat de 

IŞJ Hunedoara, CCD Deva şi Şcoala Generală nr. 7 Petroşani 

- Susţinerea comunicării cu tema Şcoala şi familia din perspectiva educaţiei permanente, în cadrul 

Sesiunii de comunicări desfăşurate cu prilejul Zilelor Colegiului” Nicu Gane”( 2005) 

- Participare cu lucrare la sesiunea interjudeț eană de referate ș i comunicări ș tiinț ifice Calitatea ș i 

excelenț a în formarea continuă organizată de CCD Suceava, 2015. 

- Moderator la sesiunea interjudeț eană de referate ș i comunicări ș tiinț ifice Calitatea ș i excelenț a în 

formarea continuă organizată de CCD Suceava 2015.  

 

PUBLICAȚ II: 

- lucrarea cu ISBN ”Statusuri ș i roluri în instituț ia ș colară”, 2015. 

- lucrarea ” Educaț ie ș i cultură – fundamente în elaborarea proiectului curricular la decizia 

ș colii”, Ed. G. Tofan, Suceava, 2014, ISBN 978-606-625-104-4, coautor. 



- coautor la lucrarea „Cosmogonii poetice – text (literar şi context (filosofic)”,editată în volumul 

”Cosmogonia - de la mit la ș tiinț ă” de specialitate, cu ISSN, editat urmare a Simpozionului 

Naţional  „ Literatura şi celelalte arte”. 

- coautor la volumul Buletinul informativ al IȘ J 2014-2015. 

- lucrarea de management educaț ional ”Educaţie pentru toţi cei dispuşi să o primească”, publicată 

de CCD Suceava, în volumul ”Competenț e în evaluare pentru ș coala românească”, Ed. G. Tofan, 

Suceava,  2012, ISBN 978-606-625-044. 

- lucrarea de management educaț ional ”Statusuri ș i roluri în instituț ia de învăț ământ-analiză 

sistemică”, prezentată la sesiunea interjudeț eană de referate ș i comunicări ș tiinț ifice Calitatea 

ș i excelenț a în formarea continuă organizată de CCD Suceava, 2015. 

- articolul ”Metode activ-participative aplicate în ştiinţele    socio-umane,Metoda Turul galeriei” în 

revista  de ştiinţe şi educaţie INIŢIATIVE DIDACTICE ,  nr. 24 februarie-martie 2007, ISSN 1841-

1509. 

- articolul ”Jocul - fenomen de cultură şi mijloc de educaţie”, publicat de CCD Suceava în volumul ” 

Educaț ie ș i cultură europeană”, Ed. G. Tofan, Suceava, 2010, ISBN 978-606-8159-36-2 


