Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

LEŞANU LARISA

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii
Sex Feminin
Domeniul ocupaţional
Educatie
Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Septembrie 1999 pana in prezent
Profesor de limba engleză
Predarea limbii engleze la clasele din ciclul primar şi gimnazial
Profesor diriginte şi membru activ in cadrul comisiei metodice de
specialitate din şcoală
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII, NR.8, SUCEAVA
Am lucrat şi în cadrul catedrei de limba engleză angajată cu jumătate
de normă şi la Şcoala Gimnazială nr.9 „Ion Creangă” din Suceava pe o
perioadă de trei ani.

Tipul activităţii sau sectorul EDUCAŢIE
de activitate
Educaţie şi formare
SCOALA GIMNAZIALĂ NR: 8, SUCEAVA

Perioada 1995 – 1999, 2005 – 2006
2010
Calificarea / diploma Diplomă de licenţă în studii de filologie , secţia de română – engleză
obţinută Diplomă de master în comunicare şi relaţii publice
Diplome de acordare a definitivatului, gradului II şi gradului Didactic I
în învăţământ obţinută în cadrul Universităţii „Alexandru I.Cuză” din
Iaşi
Diplomă de formator naţional acordată de SMART TRAINING
SOLUTIONS S.R.L. din Bucureşti
Atestate şi certificate de atestare pentru cursuri de perfecţionare
organizate de Casa Corpului Didactic “George Tofan”din Suceava şi de
Consiliul Britanic din Iaşi.
Certificate care atestă participarea la programe şi proiecte naţionale şi
internaţionale
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Limba şi literatura română
Limba şi literatura engleză
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Universitatea „Alexandru I. Cuza”, din Iaşi
Casa Corpului Didactic „George Tofan”, Suceava

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) Limba maternă limba română
cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire
Participare Discurs oral Exprimare
la
scrisă
conversaţie
Limba engleză C1
C2
C2
C1
C2
Limba germană A1
A1
A1
A1
A1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

SCOALA GIMNAZIALĂ NR: 8, SUCEAVA

Competenţe şi abilităţi Abilitate de a lucra în echipă alături de colegii din şcoală sau din cadrul
sociale catedrei.
Am lucrat intr-un proiect Comenius de dezvoltare şcolară şi într-un
proiect cu finanţare europeană TEC- Turism – Elevi – Carieră. De
asemenea am facut parte alături de coordonatoarea proiectului d-na
prof. Dorina Fărtăiş din echipa de proiect a proiectului multilateral
„Cultural Voyage Through Our Traditional Games” derulat intre anii
2010-2012. Am participat la mobilităţile din cadrul proiectului şi am
colaborat la realizarea produselor finale specifice.
In prezent lucrez in cadrul proiectului multilateral Comenius „From
Story to Story” care se a început în 2013 si se va finaliza in 2015. În
timpul primului an de proiect am lucrat împreună cu o echipă de elevi
din clasa a VII a A la un atelier de lectură şi traduceri în limba engleză
„Reading Room”. Am supravegheat şi coordonat copii care s-au
preocupat cu lectura şi traducerea poveştilor tradiţionale trimise de
ţările partenere în proiect. Am asigurat traducerea tuturor
documentelor necesare proiectului şi am participat la cele două
mobilităţi desfăşurate în Polonia şi Ungaria .
Competenţe şi aptitudini
organizatorice Abilitate şi disponibilitate de a lucra in echipă şi de adaptare la diverse
medii de lucru
Abilitate de sinteză şi analiză
Abilitate de adaptare in funcţie de nivelul de cunoştinţe sau de mediul
de provenienţă al educabililor
Capacitate de adaptare la diversele stiluri de învăţare ale elevilor
Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe şi aptitudini de Competenţă de a lucra in sistemele de operare Word şi PowerPoint
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi
aptitudini
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.
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