Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

FLOREA DANIELA
[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.)

LOCUL DE MUNCA

Gradinita cu program prelungit nr 21, Iasi

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]

Scrieţi datele (de la - până la)

profesor ptr invatamantul prescolar
1990 - 2008 Gradinita cu program normal nr 17, Iasi
2008- in prezent Gradinita cu program prelungit nr 21, Iasi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]

Scrieţi datele (de la - până la)

Scoala Postliceala -Vasile Lupu- Iasi
Facultatea de Psihologie si Pedagogie, specializarea pedagogie

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

COMPETENΤE PERSONALE
[Ştergeţi câmpurile necompletate.]

Limba(i) maternă(e)

Scrieţi limba maternă - limba romana

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

limba engleza

mediu

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

mediu

mediu

mediu

mediu

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

limba franceza

avansat

avansat

avansat

avansat

avansat

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Competenţe de comunicare

- capacitatea de înţelegere şi comunicare pe plan afectiv cu copiii;
- facilitarea comunicarii educatoare-copii-parinti-alte cadre didactice.
- utilizarea conceptelor si teoriilor moderne de comunicare : orizontala/verticala, complexa,
diversificata si specifica.
- capacitatea de a sensibiliza conţinutul ştiinţific;
capacitatea de a manifesta interes faţă de copii;
capacitatea de a-i influenţa pe copii, de a le modela personalitatea în formare ;

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă

Scrieţi numele şi prenumele

creativitate în organizarea activităţilor;
capacităţi organizatorice.





Proiectarea si utilizarea de strategii didactice eficiente in procesul de predareinvatare-evaluare.
Aplicarea corecta a metodicii predarii activitatilor instructiv-educative in
gradinita de copii in procesul de predare-invatare-evaluare.
Abordarea praxiologica a teoriilor cognitive moderne, in vederea stimularii,
formarii si dezvoltarii capacitatilor de cunoastere ale copilului.
Manifestarea unei conduite metodologice flexibile si inovative in plan
profesional.

Competenţe informatice
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
Alte competenţe
Permis de conducere

detin permis de conducere cat, B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe
ANEXE
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