CURRICULUM VITAE

Nume: SOLOVĂSTRU MIHAELA-CAMELIA
E-mail: camelia_solovastru@yahoo.ro
Data naşterii: 26 noiembrie, 1979
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
 septembrie, 2009- prezent: profesorpsihopedagog la
ŞcoalaGimnaziala Nr. 8 Suceava
 septembrie, 2008- septembrie, 2009: profesorpsihopedagog la
Şcoala cu clasele l-Vlll Nr. 9 Suceava; Diploma pentruparticiparea
la Forumulinterjudetean “Mediulscolarsiviolenta”
 ianuarie, 2008-septembrie, 2008: profesorpsihopedagog la
ColegiulTehnic de IndustrieAlimentarăSuceava;
Principaleleresponsabilităţiînfuncţia de profesorpsihopedagogexercitată:
-elaborareaşicompletarea la timp a documentelorspecificeactivităţii de
consiliere;
-consiliereaelevilor, părinţilorşicadrelordidacticepediferiteteme;
-prevenireaşidiminuareafactorilor care
determinătulburăricomportamentale;
-participarea la realizareastudiilorpsihosociologiceprivindproblemele cu
care se confruntăşcoala;
-promovareaimaginii CJAP/CJRAE.
 noiembrie, 2005- martie, 2007: educatoare la Grădiniţa “Smart”
Timişoara, judeţulTimiş;
Principaleleactivităţişiresponsabilităţi:
-program de 9 ore, cincizilelucrătoaresăptamanal;
-activităţiinstructiv-educative cu douăgrupe, fiecareavând 17 copii;

-supraveghereacopiilorîncadrulprogramului de joacă, micdejun,
prânzşisomn;
-integrareacopiilorînprogramulzilnic de
instrucţieşieducaţieînlimbaromână;
-susţinereaprocesului de
conversaţieînlimbaenglezaprinutilizareaunorcuvinteşiexpresiiuzuale;
-pregătireacopiilorînvedereacolaborăriiarmonioase intra-grup;
-supraveghereşiinstruireîncadrulprogramului de vară cu
toţicopiiigrădiniţeişidesfăşurarea de
activităţipentrudezvoltareaabilităţilor de lucru manual, plimbări,
viziteîndiferitelocaţiiculturale;
-organizarea de programeartistice cu copiiigrădiniţei.
 septembrie, 1999- septembrie, 2001: educatoare la Grădiniţa nr. 1
Iaslovăţ, jud. Suceava
Principaleleactivităţişiresponsabilităţi:
-program de 5 ore, 5 zilelucrătoare;
-o grupă de 20 de copii;
-susţinereaprogramuluiinstructiv-educativînacord cu programapropusă
de MinisterulEducaţiei.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
 august, 2011: Definitivat(specializareaPsihologie-Facultatea de
Ştiinte ale EducaţieiBucureşti);
 2001-2005: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de
SociologiesiPsihologie, specializareaPsihologie(diplomă de
licenţăînpsihologie);
 1994-1999: Liceul Pedagogic “MihaiEminescu”, profilul
pedagogic învăţători-educatoare(diplomă de bacalaureat).
Cursuri de formare continua:

”Stilul de invataresitemperamentulelevilor”, Iasi 2011
“Terapiesistemica:Cuplu, Copil, Familie”
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
 personalitate: seriozitate, iniţiativă, fire voluntară, spirit de
observaţie, empatie; creativitate, imaginatie
 limbămaternă: limbaromana
 limbistrăinecunoscute: limbafranceză (nivelconversaţional),
limbaengleză (nivelconversaţional)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE
 muzicăvocală
 picturăşiabilităţimanuale
 poezie ( debut in “7 ZileBucovinene”, an V, nr. 180,
06.05.2004-12.05.2004)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE
 abilităţi de inter-relaţionaredobânditeînurmalucruluiînechipă,
atâtîncadrullaboratoarelor de comunicare, câtşi la locul de muncă;
 toleranţă, concomitent cu căutarea de soluţiiînsituaţiiconflictuale
 abilităţi de comunicare inter-personală,
perfecţionateînurmacursurilor de psihologiesocială,
psihologiapersonalităţii, psihologieorganizaţională, înlaboratoarele
de comunicare,
câtşiîncadrulactivităţiiprofesionaleavutepânaînprezent;
 sociabilitate

 dinamism
 adaptabilitate la noitipuri de situaţiisociale
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE
 capacitate de stabilire a priorităţilorşi de organizare a propriului
program
 spirit de echipă
 diplomaţie
 obiectivitate
 spirit întreprinzător

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE
 Uşurinţăînutilizareacalculatorului (Word, Internet)

