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INFORMAŢII PERSONALE
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LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Profesor de limba germană în învăţământul primar
Profesor de limbi straine (germană şi engleză) în învăţământul preşcolar
începand cu luna martie 2013 pe perioadă nedeterminată.
Principalele activităţi şi responsabilităţi: instruirea şi educarea copiilor cu
vârsta între 3 şi 7 ani ) ceea ce ar corespunde următoarelor cicluri: dezvoltare, observare
şi orientare, aprofundare, specializare) în conformitate cu cerinţele idealului educaţional.
Angajator: Grădiniţa cu Program Prelungit “Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava,
Str. Parcului nr. 6.
Pagina web http://gradinita.micutiicrestini.ro/
Redactor articole online in limba engleză 2011- 2012
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Redactarea de articole în limba engleză
pe diferite domenii de activitate: tech, entertainment, geografie, etc.
Angajator: Queen Beta S.R.L., Constanţa
Pagina web http://www.queenbeta.com

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Din octombrie 2012, student masterand (în curs) la TEORIA ŞI PRACTICA TRADUCERII,
specializarea ENGLEZĂ, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea
„ŞTEFAN CEL MARE”, Suceava.
Modulul psihopedagogic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din
cadrul universităţii „ŞTEFAN CEL MARE”, Nivel II in curs.
Absolventă a facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii „ŞTEFAN
CEL MARE”, SUCEAVA.
Licenţiată în FILOLOGIE în domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ, programul de studii LIMBĂ
ŞI LITERATURA ENGLEZĂ – LIMBĂ ŞI LITERATURĂ GERMANĂ, 2009-2012
Media examenului de licenţă: 10 (zece)
Absolventă a modulului psihopedagogic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic din cadrul universităţii „ŞTEFAN CEL MARE”, Nivel I, 2009-2012.
Media examenului de absolvire: 10 (zece)
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Seminarii de formare profesională CAMBRIDGE pentru profesori organizate de Consiliul
Britanic Romania in colaborare cu University of Cambridge ESOL Examinations.
1.
2.
3.
4.

Preparing Students for PET, 20.04.2013
Preparing Students for FCE, 27.04.2013
Preparing Students for CAE,18.05.2013
Preparing Students for CPE, 25.05.2013

Absolventă a COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI EMINESCU”, SUCEAVA, filiera teoretica,
profilul uman, specializarea ŞTIINŢE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ, 2005-2009.
Media generală a examenului de bacalaureat: 9.15 (noua 15%)
Atestat de competenţe profesionale, sesiunea mai 2009 - competenţe
lingvistice de nivel avansat în limba engleză.
"Şcoala Naţională de Integrare Europeana",ediţia de vară Eforie Sud, 2006 organizată de
Ministerul Integrării Europene,instituţia Prefectului judeţului Constanţa şi Direcţia Judeţeană
pentru Tineret,Constanţa.

COMPETENŢE PERSONALE















Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Eficienţa la locul de muncă
Flexibilitatea în abordarea situaţiilor neprevăzute de lucru
Proactivitatea şi dorinţa de a învăţa incontinuu, întrucât mă interesez în
permanenţă de noi metode de predare, noi activităţi în beneficiul elevului şi sunt la
curent cu toate noutăţile in materie de metodică si resurse materiale folositoare la
clasa.
Seriozitatea la locul de muncă în ceea ce priveşte respectarea programului, a
planurilor de lecţii şi a planificărilor, a îndatoririlor organizatorice şi administrative.
Comportament adecvat faţă de elevi şi colegi.
Comunicarea eficientă şi abilitatea de a explica şi a face asocieri pe înţelesul
tuturor.
Capabilitatea de a-i motiva şi de a-i determina pe elevi în aşa fel încât să le placă
să înveţe.
Atenţie distributivă
Tact psihopedagogic
Rabdare
Perseverenţă
Obiectivitate
Optimism si siguranţă de sine, dar şi stăpânire de sine.

Româna

ΙNΤELEGERE
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Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

LIMBA ENGLEZĂ

C1

C2

C1

C1

C1

LIMBA GERMANĂ

B1

B2

B1

B1

B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

COMPETENŢE DE COMUNICARE


Activarea motivaţiei elevului şi captarea atenţiei pozitive



Utilizarea adecvată a limbajului corporal



Utilizarea umorului



Înţelegerea perspectivei elevului



Claritate şi coerenţă în exprimare

Aceste competenţe sunt dobândite pe parcursul predării atât în învăţământul preşcolar,
cât şi în cel primar şi gimnazial (pe parcursul orelor de practică de la Şcoala generală
cu clasele I-VIII „Ion Creangă” din Suceava) şi nu numai. Experienţa dobândită şi
în alte ocazii, suplinind pentru timp scurt profesori de limba engleză şi germană din
doua licee din Suceava (C.N. “Mihai Eminescu”, C.N. “Ştefan cel Mare”) s-a dovedit a
fi de un real ajutor în formarea mea profesională.
COMPETENŢE INFORMATICE
Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Lyx, Windows OS, MAC OS, Internet
Explorer, Opera, Safari, etc.
Utilizarea metodelor interactive cu elevii folosind suport virtual.

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ARTISTICE
Pasionată de muzică. Am urmat timp de 2 ani cursuri de canto-muzică uşoară la Şcoala
de arte „Ion Irimescu”.
Pasionată de desenul în creion.
Pasionată de lectură şi mai ales de operele din perioada victoriană. Profit deseori de timpul
liber lecturând.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Referinţele (diplome, adeverinţe, certificate, atestate) pot fi furnizate la cerere.
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