CURRICULUM
VITAE
FORMAT
EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Rangu Magdalena

Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitatea

rangumagda@gmail.com
Maghiară

Data naşterii

EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ
• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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De la 1 septembrie 1978 şi până în prezent.
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava
Activitate didactică
Profesor de istorie- geografie
- din 2013- responsabil al Comisiei metodice Om și societate, Arte, Educație fizică și
sport
- din 2008 - responsabil al Comisiei diriginților;
- din 2004 - membru al Consiliului de administraţie al şcolii;
- 1993-2012 - îndrumător de practică pedagogică a studenţilor de la Universitatea
“Ştefan cel Mare” Suceava din anul 1993 până în 2012;
- 1998-2007 - membru al Consiliului consultativ al profesorilor de istorie din cadrul
IȘJ Suceava;
- 1995-2012 - profesor metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava din anul
1995 până în 2012;
- 1986-2012- responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de istorie Suceava II –
gimnaziu, din 1986, până în 2012;
- director al Şcolii Gimnaziale Nr. 8 Suceava în perioada 1988 – 1990;
- director adjunct al Şcolii Gimnaziale Nr. 8 în perioada 1983 - 1988;

• Data (de la – la)

• Numele şi tipul de organizaţie
care asigură educaţia şi formarea

• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale

• Titlul calificării acordate

• Nivelul în clasificarea naţională
(dacă este cazul)

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Achiziţionate în cursul vieţii şi al
carierei dar nu neapărat dovedite
prin certificate şi diplome formale.
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1978 – 1983 Universitatea Bucureşti, Facultatea de istorie- filozofie
1975 – 1978 Institutul de Învăţământ Superior Suceava, Facultatea de Istorie –
Geografie

- Universitatea București
- Universitatea „Al.I.Cuza” Iași
- Casa Corpului Didactic Suceava
- Fundaţia pentru o Societate deschisă – România, filiala Cluj;
- LADO;
- Centrul Educaţia 2000+ şi EUROCLIO, MATRA
- Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
- Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar
- S.C. INFO EDUCATIA S.R.L. – Iasi
- Organizația SALVAȚI COPIII
- ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ „CERCETAȘII ROMÂNIEI”
- Pedagogia cercetășească – premisă în educația nonformală – 2012
- „Profesori competenți pentru copil și familie” – 2011
- Programul „Democrația participativă – Proiectul Cetățeanul” – 2010
- Program de inițiere/perfecționare/ specializare pentru ocupația de mentor – 2009
- Programul național de dezvoltare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
(DeCeE) - 2008
- Stagiu de formare continuă ”Consiliere și orientare” – 2008
- PAIDEIA – Modulul II – Management şi comunicare – 2008
- PAIDEIA – Modulul I – Proiectarea şi evaluarea activităţilor didactice - 2007
- “Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenia democratică în România” 2003 - 2006
- “Respectarea drepturilor omului – o şanşă pentru integrarea europeană a României”
2002
- “ Educarea elevilor pentru o societate aflată în schimbare “- 1999
- examen pentru obținerea gradului didactic I -1992
- examneul pentru obținerea gradului didacti II – 1987
- examenul pentru obținerea definitivatului – 1982
- atestat de mentor
- atestat de formare continuă pe evaluare
- atestat de formare continuă Paideia I
- atestat de formare continuă – Paideia II
- atestat de formare continuă a personalului didactic – formator pentru educația pentru
cetățenie democratică prin predarea istoriei
- profesor gradul I
- profesor gradul II
- diploma de licenţă 1982, Universitatea București
- diplomă de merit ca absolvent, șef de promoție pe țară, 1978, I.I.S. Suceava

LIMBA MATERNĂ
ALTE LIMBI

maghiară

• Abilităţi pentru citit
• Abilităţi pentru scris
• Abilităţi pentru vorbit

Maghiară, franceză
Maghiară, franceză
Maghiară, franceză

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
Traiul şi munca alături de alţi
oameni, în medii multiculturale, în
poziţii şi situaţii în care
comunicarea este importantă iar
lucrul în echipă este esenţial (de
exemplu în cultură şi sport), etc.
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ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAŢIONALE
Coordonarea şi administrarea oamenilor,
proiectelor şi bugetelor; la locul de
muncă, în activitatea voluntară (de
exemplu în cultură şi sport), acasă, etc.

Organizarea şi îndrumarea claselor de elevi;
Pregătirea elevilor pentru olimpiada de istorie și concursul de istorie „Clio”. Rezultatel cele mai
importane la faza națională a Olipiadei de istorie: mențiune în anul 1987 și premiul al II-lea în
anul 2011.
Organizarea de activităţi extraşcolare;
Participarea la tabere școlare în vacanțele de vară:
1983 Vața de Jos, jud. Hunedoara,1984 Galtiu jud. Alba, 1993 Nucet, jud. Bihor, 1997 Tamina,
jud Brașov, 2009 Durău, jud.Neamț, 2010 Sinaia, jud. Prahova, ,2011 Ighiu, jud. Alba, 2013
Durău, jud. Neamț, 2014 Râșnov, jud. Brașov.
Organizarea de campuri de corturi la munte: 1998 Nisipitu, 2001 Nisipitu, 2011 Brodina de Sus.
Activitate de voluntariat în cadrul Primăriei Suceava - „ COOP – T – AD” de alegere a primarului
elevilor;
Organizarea activităţilor de formare pe tema Educaţiei pentru democraţie prin predarea istoriei,
2006;
Membru fondator - Asociația Profesorilor de Istorie din România, 2003;
Participarea la organizarea olimpiadelor școlare la disciplina istorie, etapa pe localitate, județ și
națională (2004);
Pariciparea în comisii la examenele naționale de capacitate, evaluare clasa a VIII-a și
bacalaureat;
Organizarea de activități în parteneriat cu Muzeul Bucovinei:
expoziții: Expoziția internațională de fotografie „Întâlniri între două spiritualități europene –
Biserici din Flandra și din Bucovina”- 2008, Expoziția „Francezi și români în Marele
Război” iunie 2011.
lansări de cărți: „Textile tradiționale din Transilvania.Tehnologie și estetică, autor Florica
Zaharia, aprilie 2008, „Pictura murală din nordul Moldovei”, autor prof.univ. dr.Oliviu
Boldur, iunie 2008, „Suceava între trecut şi prezent” (200 pag.), album conceput şi
machetat de dr. în istorie Mihai-Aurelian Căruntu, alături de care semnează ca autori
arheolog dr. Paraschiva-Victoria Batariuc, Laura Ursu şi dr. Mugur Andronic, „Botanica
Poporană Română” (700 pag., vol. I, literele A-F), lucrare semnată de folcloristul,
etnograful şi ctitorul etnobotanicii române Simion Florea Marian, ediţie critică îngrijită de
prof. Aura Brădăţan, şi „Catalogul colecţiei Romstorfer - Ceramica monumentală” (220
pag.), lucrare realizată de dr. Paraschiva-Victoria Batariuc – 15 aprilie 2009
Implicarea în organizarea aniversării de 30 de ani a școlii – 2008
Realizarea monografiei „Arc peste timp” – 2008
Participarea la proiectul de dezvoltare şcolară Comenius, cu tema Istoria Europei văzută şi
explicată de copii, 2004 – 2007;
Coordonarea proiectului de granturi pentru dezvoltare şcolară “ Turism - Elevi - Carieră - TEC “,
iunie – decembrie 2007;
Coordonarea proiectului „Democrația participativă – Proiectul Cetățeanul” – ianuarie – iunie
2010
Coordonarea colectivului de realizare a unor auxiliare didactice pentru disciplina istorie, clasele
IV/VIII, apărute în perioada 2005 - 2010.
Participarea la Proiectul Multilateral Comenius 2010-2012 „CULTURAL VOYAGE THROGH
OUR TRADITIONAL GAMES”
Participarea în echipa proiectului „M.A.S.” din cadrul proiectului național „Creşterea accesului la
servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia
sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România” 2011-2012
Participarea la Proiectul Multilateral Comenius 2013-2015 „FROM STORY TO STORY”

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
TECHNICE
Computer, tipuri specifice de echipament,
utilaje, etc.
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Utilizarea calculatorului

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI
ARTISTICE
Muzică, scris, desen, etc.

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
Competenţe nemenţionate mai sus.

PERMIS(E) DE CONDUCERE
INFORMATII SUPLIMENTARE
ANEXE
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