Țaga Camelia

Curriculum Vita

Informaţii
personale
Nume/prenume

Țaga Camelia

Naţionalitate(-tăţi)

română

Sex

feminin

Funcţia vizată
Domeniul
ocupaţional

Profesor învățământ preșcolar

Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

-01.09.2008- prezent, profesor înv. preșcolar, gradul I , Grădiniţa cu Program
Prelungit nr. 21 Iaşi;
-01.09.1993 – 31.08.2008, profesor înv. preșcolar, Grădiniţa cu Program
Prelungit nr. 20 Iaşi;

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Educaţie şi formare
Perioada

-urmărirea atingerii competențelor prevăzute de curriculum-ul pentru educație
timpurie;
-monitorizarea și înregistrarea progresului preșcolarilor;
-crearea stării de bine la grădiniță;
- dezvoltare profesională permanentă concretizată prin publicare de articole în
diverse publicații;
-Responsabil Comisia Proiecte și Parteneriate
-Metodist ISJ
- Coordonator cercul pedagogic al educatoarelor

2000-2005
licențiat prihologie-pedagogie
” Universitatea “Al.I. Cuza Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Iaşi
1990-1993
Specializarea Învățător -educatoare
Şcoala Normală "V. Lupu", Iaşi, Şcoala Postliceală de specialitate
Perfecţionare în specialitate
Grad didactic I - 2006
Gradul didactic II - 2001
Definitivarea în învăţământ - 1996
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Țaga Camelia

Curriculum Vita

Calificarea
obţinută

/

diploma

Cursuri de formare continuă a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine
cunoscute
Limba engleză

Competenţe şi
abilităţi sociale

LIMBA ROMÂNĂ
ΙNΤELEGERE
Ascultare
Citire

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
A1
B1
A1
A1
A1
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2:
Utilizator experimentat

abilităţi de muncă în echipă;
capacităţi de comunicare interpesonală;
capacităţi empatice;
toleranţă, flexibilitate, sinceritate, rigoare.

Competenţe dobândite
la locul de muncă
- Aptitudini în coordonarea activităţilor de diferite tipuri desfăşurate cu
preșcolari/părinți/ cadre didactice;
- Promptitudine, responsabilitate, flexibilitate, iniţiativă, spirit analitic,
abilităţi de organizare, coordonare – dobândite în cadrul proiectelor, activităţilor;

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea
de probleme

UTILIZATOR
UTILIZATOR
UTILIZATOR
UTILIZATOR
UTILIZATOR
INDEPENDENT INDEPENDENT INDEPENDENT INDEPENDENT INDEPENDENT

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experiment
▪ Utilizarea unor programe Windows (procesor de text, calcul tabelar, software
pentru prezentări)
▪ studierea în facultate a unor cursuri de profil: Bazele informaticii, Medii de
programare, Birotica)
Permis de conducere

Categoria B
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