Curriculum vitae
EUROPASS
Informaţii personale
Nume / Prenume

ACHIŢEI GICĂ

Adresă(e)
Telefon
Mobil
E-mail
Naţionalitate

achiteigica@ yahoo.com
română

Data naşterii
Sex

masculin

Locul de muncă vizat / PROFESOR ISTORIE-GEOGRAFIE
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Septembrie 1987 - până în prezent
Profesor de istorie-geografie
Asigurare procesul instructiv-educativ
Şcoala cu clasele I-VIII nr.8 Suceava, str. Jupiter, nr. 10
Învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2008
Atestat de formare continuă a personalului didactic
COMPETENŢE:
- competenţe de evaluare a elevilor – specificate în Standardul Naţional de formare continuă pentru
funcţia didactică de profesor (aprobate de OMEdC 5660 din 2004)
DISCIPLINE:
- componente de Curriculum Naţional
- relaţia programă şcolară-programă evaluare naţională
- proiectarea şi tipologia itemilor
- relaţia metodă-instrument de evaluare
- tipologia baremelor de corectare şi a schemelor de evaluare
- matricea de specificaţie şi rolul său în proiectarea instrumentelor de evaluare
- analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării
- elemente de deontologie în procesul de evaluare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Pagina / - Curriculum vitae
Mariana ACHIŢEI

Centrul Naţional pentru Curriculum şi evaluare în învăţământul preuniversitar

2008
Atestat de formare continuă a personalului didactic – Management şi comunicare
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

COMPETENŢE:
- formarea conduitei de răspuns şi adaptarea creativă la schimbările mediului curricular
- implementarea demersurilor metodologice centrate pe productivitatea gândirii şi dezvoltării
creativităţii
- aplicarea tehnicilor de comunicare în gestionarea situaţiilor conflictuale
- construirea unui climat favorabil comunicării educaţionale
- identificarea consecinţelor schimbării curriculare asupra sistemului de relaţii din organizaţia şcolară
- accentuarea componentei sociale în dezvoltarea personalităţii elevului
- experimentarea ipostazei de decident în dezvoltarea carierei didactice
DISCIPLINE:
- psihopedagogia comunicării
- managementul clasei de elevi
- consiliere şi orientare
- marketing educaţional
- multimedia în educaţie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

CCD Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

2007
Atestat de formare continuă a personalului didactic – proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţii
didactice
COMPETENŢE:
- conceptor de curriculum
- centrarea demersurilor pedagogice pe productivitatea gândirii şi dezvoltarea creativităţii
- transmiterea eficientă a mesajului educaţional
- construirea unui climat favorabil comunicării educaţionale
- abilităţi de investigare a câmpului social şcolar
- dezvoltarea personalităţii elevului
- decident în dezvoltarea carierei didactice
DISCIPLINE:
- curriculum, instruire, evaluare în învăţământul preuniversitar
- specialitate şi didactica specialităţii
- educaţie interculturală
- reforma curriculară în învăţământul preuniversitar
- inovaţie în procesul de învăţământ

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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CCD Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

2007
Stagiu de formare continuă care atestă dreptul de a desfăşura activitatea de „Consiliere şi orientare”
- competenţe în desfăşurarea activităţii de diriginte
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

1977-1981
Profesor istorie-geografie – diplomă de licenţă
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Istorie universală
Istoria Românilor
Filosofie
Geografie generală şi regională
Geografia României
Arhivistică
Muzeografie
Istoria artelor şi etnografie
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Aptitudini şi competenţe
personale
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceza

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Limba engleză

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate în cadrul proiectelor tematice,
precum şi în cadrul proiectelor organizate în şcoală alături de cadrele didactice şi de elevi.
Mediator în cadrul concursurilor desfăşurate de elevii.
Organizarea diferitelor acţiuni care s-au desfăşurat în şcoală.
2003 până în prezent - responsabilul comisiei metodice „Om şi societate”,
2003-2011membru în consiliul de administraţie al şcolii

Competenţe şi aptitudini de utilizare Utilizarea calculatorului (microsoft office: word, excel, power point, e-mail)
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Pasionat de muzică

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere
Anexe 1. Copie diplomă de licenţă
2.
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Copie atestate formare continuă
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