Curriculum vitae
Europass

MUNTEANU CAMELIA

2018-2020
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi,
Str. Plăieşilor nr 35
Director
Profesor pentru învăţământul preşcolar
desfăşurarea de activităţi de predare - învăţare – evaluare
cu o grupă de copii preşcolari
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

1996-2018
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi,
Str. Plăieşilor nr 35
profesor
desfăşurarea de activităţi de predare - învăţare - evaluare
cu o grupă de copii preşcolari
Responsabil Comisia de formare continuă, membru în
Consiliul de Administraţie, Responsabil Comisie
Metodică, Responsabil Comisia Educativă, membru în
diverse comisii constituite în cadrul GPP 21 în perioada
1996-2020 (Comisia de mobilitate a personalului didactic,
Comisia de proiecte şi parteneriate, Comisia de înscriere
şi şcolarizare, Comisia de parteneriat cu familia, Comisia
de marketing educaţional, Comisia de etică), membru în
echipa de realizare a Proiectului de dezvoltare
instituţională, membru în echipa de elaborare, realizare şi
redactare a Regulamentului de ordine interioară, membru
în colectivul de elaborare, redactare şi diseminare a
Manualului Calităţii, membru în echipa de asigurare a
grădiniţei cu carte şcolară, membru în echipa de
elaborare, redactare şi diseminare a ofertei educaţionale
a grădiniţei, iniţierea, coordonarea şi participarea la
diferite proiecte şi parteneriate educative, editarea revistei

Inocenţa, administrarea Centrului metodic zonal.
Responsabil Cerc Pedagogic, Metodist I.S.J. Iaşi,
Responsabil C.R.E.D. Iaşi; Membru în Consiliul
Consultativ al I.S.J. Iaşi la disciplina învăţământ preşcolar
etc.
1995-1996
Casa de Copii Copou Iaşi, Str. Aleea Sadoveanu, nr. 41
învăţător
desfăşurarea de activităţi de predare - învăţare - evaluare
cu o clasă de copii (clasa a II-a), responsabil Comisie
metodică;
1994-1995
Şcoala generală nr. 15 Bacău, Str. Henri Coandă, nr. 1
învăţător
desfăşurarea de activităţi de predare - învăţare - evaluare
cu o clasă de copii (clasa I);
1993-1994
Casa de copii – fete Bacău, Str. Henri Coandă, nr. 2
educator
monitorizarea comportamentului copiilor şi realizarea unor
intervenţii psihopedagogice adecvate, organizare de
excursii, desfăşurarea de activităţi extracurriculare,
organizarea de manifestări sportive şi cultural-artistice,
elaborarea fişelor psihopedagice ale copiilor, realizarea
comunicării cu familia, realizarea comunicării cu
educatorii, cu învăţătorii şi cu diriginţii, Responsabil
Comisie Metodică.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2019 – curs de formare Metodologia aplicării alternativei
educaţionale Step by Step, organizat de Centrul pentru
Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step
Bucureşti, adeverinţă; (36 de ore)
2017 – 2019: studii universitare - masterat: Universitatea Al. I.
Cuza, Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei – Politici şi Managenent în Educaţie;
2018 – curs de formare Dezvoltarea competenţelor de evaluare a
cadrelor didactice care participă la examenul de
definitivare în învăţământ şi concursul naţional pentru
ocuparea posturilor / catedrelor declarate vacante /
rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar,
organizat de Casa Corpului Didactic Iaşi, adeverinţă;
(30 de credite)
2016 – curs de formare Tehnici de eficientizare a actului
educaţional, organizat de Casa Corpului Didactic Iaşi,

adeverinţă; (11 credite)
2016 – curs de formare Eficienţă în practica evaluării – organizat de
Casa Corpului Didactic Iaşi, adeverinţă; (10 credite)
2015 – curs de formare pentru ocupaţia de Antreprenor, organizat în
cadrul
proiectului
POSDRU/144/6.3/S/128914,
certificat de absolvire;
2014 – membru în Registrul Naţional al Experţilor în Management
Educaţional;
2013 – curs de formare Management educaţional – organizat de
Asociaţia Didakticos; adeverinţă până la eliberarea
atestatului; (60 de credite)
2013 – curs de formare Competenţe în comunicare, performanţă în
educaţie – organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului – Direcţia Formare Continuă a
Personalului din Învăţământul Preuniversitar; diplomă
de absolvire; (25 de credite)
2012 – curs de perfecţionare pentru ocupatia de Formator de
formatori – organizat de S.C. Info Educatia S.R.L. Iaşi;
certificat de absolvire; (150 de ore)
2011 – curs de perfecţionare în Educaţie Timpurie PRET; certificat
de absolvire; (25 de credite)
2011 – cursuri de formare profesională pe platforma iTeach:
- Introducere în eTwinning – organizat de Centrul pentru
Inovare în Educaţie; certificat de absolvire;
- Abordări bazate pe proiecte – organizat de Centrul pentru
Inovare în Educaţie; certificat de absolvire;
- Instruire asistată de calculator – organizat de Centrul pentru
Inovare în Educaţie; certificat de absolvire;
2010 – curs de perfecţionare pentru ocupatia de Director în
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de
maiştri – organizat de Institutul European de Training şi
Consiliere Iaşi; certificat de absolvire;
2010 – curs de perfecţionare pentru ocupatia de Mentor – organizat
de S.C. Info Educatia S.R.L. Iaşi; certificat de
absolvire;
2010 – curs de perfecţionare: Curs de formare a metodiştilor –
organizat de I.S.J. Iaşi; adeverinţă;
2009 – curs de formare în domeniul serviciilor CRED Iaşi,
desfăşurat în cadrul Proiectului de Reformă a Educaţiei
Timpurii;

2007 – 2008: studii universitare - licenţă: Universitatea Al. I.
Cuza, Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei – Pedagogia Învăţământului Primar şi
Preşcolar (continuare de studii); licenţa în iunie 2008;
calificarea: profesor pentru învăţământul primar şi
preşcolar;
2008 – curs de perfecţionare: Progetto Lingue – O metodă nouă
pentru a învăţa o limbă nouă modulul I şi modulul II –
organizat de Fundaţia Santa Maria Great Britain;
diplomă de absolvire;
2008 – curs de perfecţionare: Educating Children Through Play –
organizat de Collegio della provvidenza, Udine;
adeverinţe de absolvire;
2007 – metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi;
2007 – curs de perfecţionare: Educaţie şi formare. Strategii de
formare în activitatea cadrelor didactice – organizat de
Fundaţia Academică Petre Andrei Iaşi; certificat de
competente ale personalului didactic;
2007 – curs de perfecţionare: Modalităţi de atragere a finanţărilor în
unităţile de învăţământ prin intermediul proiectelor –
organizat de I.S.J. Iaşi şi C.C.D. Iaşi, certificat;
2006 – curs de perfecţionare: Implementarea programei –
consiliere şi orientare – organizat de Casa Corpului
Didactic Iaşi; adeverinţă de absolvire;
2003 – 2006: studii universitare: Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi –
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Colegiul de Institutori; Diploma de absolvire; institutor;
2005 – obţinerea gradului didactic I în învăţământ; certificat de
acordare a gradului;
2005 – curs de perfecţionare: Tulburările de limbaj – organizat de
Casa Corpului Didactic Iaşi; adeverinţă de absolvire;
2004 – 2005: curs de Educaţie parentală în cadrul Programului
naţional Educăm Aşa; adeverinţă de absolvire.
2004 – curs de perfecţionare: Educaţia pentru calitate – organizat
de Casa Corpului Didactic Iaşi; adeverinţă de
absolvire;
2003 – curs de perfecţionare: Iniţiere în utilizarea PC-ului –
organizat de C.C.D. Iaşi; adeverinţă de absolvire;
2003 – curs de perfecţionare: Comunicare şi conflict – organizat de

C.C.D. Iaşi; adeverinţă de absolvire;
2003 – curs de perfecţionare: Valenţe formative şi terapeutice ale
teatrului pentru copii – organizat de C.C.D. Iaşi;
adeverinţă de absolvire;
2003 – Stagiu Comenius – C 21 Proiectul european: Methodologie
et strategie pour les enseignants – MeSPE; adeverinţă
de absolvire;
2002 – curs de perfecţionare: Learn to speak english – organizat de
C.C.D. Iaşi; adeverinţă de absolvire;
2002 – curs de perfecţionare: Provocări ludice – organizat de C.C.D.
Iaşi; adeverinţă de absolvire;
2001 – obţinerea gradului didactic II în învăţământ; certificat de
acordare a gradului;
1995 – obţinerea gradului didactic Definitiv în învăţământ;
certificat de acordare a gradului;
1990 – 1993: Şcoala Normală Vasile Lupu, Iaşi – Şcoala
Postliceală de Specialitate; Diploma de absolvire;
învăţător-educator;
1985 – 1989: Liceul de matematică-fizică George Bacovia,
Bacău; diploma de bacalaureat.
Competenţe profesionale dovedite prin numeroase participări şi
premii obţinute cu preşcolarii la concursuri pentru copii.
Participări la numeroase simpozioane judeţene, naţionale şi
internaţionale.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Publicaţii de auxiliare curriculare şi materiale-suport în diferite cărţi
şi reviste de specialitate (cu ISBN/ISSN):
- Gentuţa pentru grădiniţă (3-4 ani), Editura Gama, 2012,
ISBN: 979-973-149-337-4;
- Gentuţa pentru grădiniţă (5-6 ani), Editura Gama, 2012,
ISBN: 978-973-149-338-1;
- EDU-SET – Activităţi matematice, Editura Gama 2012,
ISBN: 978-973-149-313-8;
- EDU-SET – Noi şi lumea înconjurătoare, Editura Gama 2012,
ISBN: 978-973-149-311-4;
- EDU-SET – Lumea vie, Editura Gama 2012,
ISBN: 978-973-149-312-1;
- EDU-SET – Educarea limbajului – nivelul I, Editura Gama 2012,
ISBN: 978-973-149-315-2
- EDU-SET – Educarea limbajului – nivelul II, Editura Gama 2012,
ISBN: 978-973-149-319-0;

- Manualul Calităţii, Editura Stef, 2012, ISSN 2065-8990;
- Cum să-i învăţăm pe copii să fie disciplinaţi în Vremea Şcolii, nr.1,
2011, pp. 28-30, Editura Institutului de Istorie A.D. Xenopol Iaşi,
ISSN: 1454-5152;
- Ghid pentru învăţământul preşcolar – o abordare din perspectiva
noului curriculum, Editura Polirom, Iaşi, 2009;
- Practici curriculare la grădiniţă, Editura Stef, Iaşi, 2008;
- Premisele unei bune relaţionări cu preşcolarii, în revista Puer
ludens, Editura Studis, Iaşi, 2008;
- Proiect tematic – Familia mea, în revista Puer ludens, Editura
Studis, Iaşi, 2008;
- Criterii de evaluare a copiilor pe domenii de dezvoltare, în revista
Puer ludens, Editura Studis, Iaşi, 2008;
- Cultivarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor
preşcolari – „lecţiile” emoţionale: între teorie şi practică în
compendiul: Tendinţe contemporane în metodologia de realizare a
lecţiei, Editura PIM, Iaşi, 2007;
- Cum mâncăm sănătos! (noile educaţii) în volumul Educaţia în
context european, Editura Măiastra, 2007;
- Păsările, Grădiniţa, Familia, Oraşul, Peştii, Pădurea – proiecte
tematice interdisciplinare în volumul Metode moderne de învăţare
interactivă în context european, Editura Risoprint, Cluj Napoca,
2007;
- numeroase articole în revista Inocenţa numerele 1,2,3,4.
Am participat la implementarea unui nou produs
educaţional destinat copiilor preşcolari, numit Jocul mulţimilor,
aflat în proces de experimentare în cadrul departamentului de
cercetare al RO-Talent România.
Am conceput şi utilizez la grupă, un model original de Planificare a
activităţilor instructiv-educative, care respectă prevederile din
curriculum şi din planul de învăţământ.
Colaborator în realizarea de emisiuni radiofonice pentru copii la
Radio Iaşi: „Recreaţia mare” (realizator Mona Vâlceanu).
Colaborator în realizarea de emisiuni televizate la TVR pe teme
educaţionale:
- „Un european ca mine” (realizator Irina Păcurariu);
- „Impact” (realizator Carmen Olaru);
- „Reporter special” (realizator Irina Păcurariu);
- „Povestea mea” (realizator Loredana Iordache).
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Limba engleză
Limba franceză
Limba maghiară

Scris
Bine
Slab
Slab

Citit
Bine
Bine
Slab

Vorbit
Bine
Bine
Bine

Aptitudini şi competenţe
artistice

Aptitudini şi competenţe
sociale

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Înclinaţii deosebite pentru activităţile practice, de desen şi pictură,
dobândite şi cultivate în familie şi pefecţionate de-a lungul anilor în
şcoală şi prin autoinstruire.
Abilităţi de comunicare interpersonală dovedite la locul de muncă
printr-o foarte bună relaţionare cu colegii (coordonator de Comisie
Metodică, coordonator de Cerc Pedagogic, coordonator C.R.E.D.
Iaşi), cu părinţii copiilor (susţinerea de cursuri pentru părinţi, etc.).
Editarea revistei Inocenţa pentru copii preşcolari (nr.1,2,3 şi 4).
Editarea revistei Puer Ludens pentru cadrele didactice (nr.1 şi 2).
Capacitate foarte bună de a organiza şi îndruma colective de adulţi
sau de copii în diferite situaţii (excursii, drumeţii etc.).
Pronunţat spirit practic şi gospodăresc.
Capacitate de gestionare riguroasă şi chibzuită a diferitelor tipuri de
bugete (acţiuni caritabile, la locul de muncă, la domiciliu etc.).
Implicarea activă în atragerea de fonduri extrabugerare pentru
realizarea unor proiecte educaţionale.
Iniţierea şi participarea la activităţi de voluntariat.
Reamenajarea ambientului educaţional din sala de grupă în
conformitate cu standardele europene în materie de educaţie a
copiilor preşcolari (septembrie 2007 - septembrie 2008) şi
schimbarea practicilor curriculare (din 2008 şi până în prezent).
Iniţierea, coordonarea şi derularea acţiunilor în cadrul proiectelor şi
parteneriatelor cu:
- Teatrul pentru copii Luceafărul din Iaşi;
- Teatrul pentru copii Aşchiuţă;
- TVR Iaşi: emisiunea Ţara lui Piticot;
- Radio Iaşi;
- Grădiniţa Proselnici, comuna Miroslava, judeţul Iaşi;
Grădiniţa Moţoc Iaşi; Şcoala Ştefan Bârsănescu din Iaşi;
Şcoala Alexandru cel Bun Iaşi; Colegiul Naţional de Artă
Octav Băncilă Iaşi; Asociaţia de părinţi Inocenţa; Asociaţia
Educatorilor Ieşeni; C.R.E.D. Iaşi; I.S.U. Iaşi; D.S.P. Iaşi;
I.G.P. Iaşi etc.

Aptitudini şi competenţe
tehnice

Amenajarea unui foişor şi a unei gropi de nisip în curtea Grădiniţei
cu Program Prelungit nr.21 Iaşi;
Decorarea pereţilor din curtea grădiniţei cu lucrări artistice;
Reamenajarea spaţiului educaţional din sala de clasă în
conformitate cu teoriile lui Jean Piaget şi L.S. Vîgotsky.

Aptitudini şi competenţe de
utilizare a calculatorului

Utilizarea cu uşurinţă a noilor tehnologii: CD-player, DVD-player,
videoproiector etc.
sisteme de operare Windows
abilităţi Office: Word, Excel, PowerPoint
navigare Internet

Permis de conducere

Nu

Alte aptitudini şi competenţe

Moderator al emisiunii La şcoala părinţilor, difuzată în direct la TVR
Iaşi în perioada aprilie - iunie 2009 şi în reluare în perioada iulie septembrie 2009, precum şi în perioada octombrie 2009 - iunie
2010, în direct, respectiv iulie 2010 - septembrie 2010, în reluare.
Referent la emisiunea Ţara lui Piticot, difuzată în fiecare săptămână
la TVR Iaşi.

