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DRAGOSTE RAMONA MĂDĂLINA

Str. C-tin Brâncoveanu, bl. 8 A, sc. 1, ap. 16, Craiova, Dolj
0744 20 55 84
dragosteramona@yahoo.fr
Data naşterii: 14. 07. 1977
română
-Profesor titular de limba şi literatura română, Grupul Şcolar „Dimitrie
Filişanu”
- Şef comisia de perfecţionare metodică, formare continuă şi cercetare
octombrie 1996 - iunie 2000: Facultatea de Litere, Universitatea din
Craiova, Secţia Română-Franceză
***
octombrie 2001 - iunie 2002: Studii Aprofundate la Universitatea din
Craiova, Facultatea de Litere
***
2002, 2003 – Specializări în domeniile pedagogiei şi didacticii:
„Managementul clasei”; „Managementul conflictului”; „Instruire
diferenţiată-inteligenţe multiple”; „Iniţiere în utilizarea calculatorului”
***
21 – 26 august 2002 – Susţinerea examenului de Definitivare în
învăţământ
***
1 octombrie 2004 – 31 mai 2005: Specializare la Universitatea din
Innsbruck, Austria (curs de formare profesională cu atestat)
***
septembrie 2007 - Susţinerea admiterii la Şcoala Doctorală
1 octombrie 2009 – Studentă anul III, Şcoala Doctorală

Specializări în
străinătate:

2004 – 2005 - Specializare la Universitatea din Innsbruck, Austria (curs
de formare profesională cu atestat)

Experienţă
profesională:

1 septembrie 2006 - prezent: profesor titular de limba şi literatura
română la Grupul Şcolar “Dimitrie Filişanu”, Filiaşi
1 septembrie 2003 – prezent: editor – coordonator al revistei de cultură

ARGOS (ISSN 1842 – 4066), www.revistaargos.tk
6 decembrie 2002 - prezent: traducător şi interpret de limba franceză,
autorizat de Ministerul Justiţiei din România, autorizaţia numărul
8106/6.12.2002
sep1 septembrie 2000 –31 august 2006 : profesor titular de limba şi
literatura română /limba şi literatura franceză la Liceul Teoretic
“Mircea Eliade”, Bechet/ professor detaşat la Liceul Teoretic „Henri
Coandă”, Craiova
Activitate
ştiinţifică:
a) cărţi:

Colaborare la volumul „Tradiţii şi obiceiuri populare”, Editura Nagard,
Lugoj, 2006, I.S.B.N.: 973-7690-41-9 (978-973-7690-41-8)

b) articole:

- Obiceiuri de iarnă

în Tirol, revista Argos(ISSN: 1842-4066), nr 18/

decembrie 2006
- Aspecte ale simbolului privirii în poezia „Luceafărul”, revista
Colocvium ( editată de Societatea de Ştiinţe Filologice, filiala Dolj), nr.
1-2/ 2007
În curs de apariţie:
- Ora de literatură română văzută ca workshop, revista Colocvium
- Interactivitatea orei de literatură română, utilizând metoda „norilor
de cuvinte (word clouds), revista Colocvium
- Destinul unor cuvinte de origine franceză în limba română actuală, în
AUC
Participări la - Krampus – între tradiţie păgână şi influenţe creştine, lucrare
congrese şi
susţinută în cadrul Simpozionului Internaţional „Tradiţii şi obiceiuri
alte reuniuni populare”, Lugoj, 2006
ştiinţifice
- Metode interactive în cadrul orei de literatură română, lucrare
naţionale şi
internaţionale: susţinută în cadrul Simpozionului Naţional „Optimizarea procesului de

învăţământ. Iniţiativă şi creativitate didactică”, Ediţia a II-a, noiembrie
2006
- Simbolistica vizuală eminesciană, lucrare metodico-ştiinţifică
prezentată în cadrul primei ediţii a Simpozionului de creaţie şi
interpretare literară «Pe urmele lui Eminescu», organizat sub egida
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, ianuarie 2007

