Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Munteanu Neculai-Eusebiu

Adresa
Telefon
E-mail
Naţionalitate

română

Data naşterii

Experienţa profesională
Perioada

Numele şi adresa angajatorului

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi

2020-2021: profesor învăţământ preşcolar la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi
2018-2020: director Gradinita „Montessori School of Iaşi”
2018-2020: cadru didactic asociat al Unversităţii „Al.I.Cuza” – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei
2005-2018: profesor învăţământ preşcolar la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi
2010-2021: colaborator al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
2009-2011: colaborator la TVR Iaşi
2004-2005: institutor la G.P.P. 27 Iaşi
1995-2004: institutor Centrul de Servicii Comunitare Bucium Iaşi
1994-1995: învăţător la Şcoala din Bălţaţi, comuna Bălţaţi, Iaşi
1993-1994: învăţător la Şcoala Generală nr. 24 din Bucureşti
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi, Str. Plăieşilor nr. 35, Iaşi
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, str. Spiru Haret 12, Bucureşti
Televiziunea Română – Studioul Teritorial Iaşi, B-dul Lascăr Catargi
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 27 Iaşi, Str. Sucidava nr. 3, Iaşi
Centrul de Servicii Comunitare Bucium Iaşi, Str. Păun nr. 17, Iaşi
Şcoala din Bălţaţi, comuna Bălţaţi, jud. Iaşi
Şcoala Generală nr. 24 din Bucureşti, str. Tunari nr. 52, Bucureşti
Director (G.P.P. 21 Iaşi, Grădiniţa „Montessori School of Iaşi”)
Profesor învăţământ preşcolar (G.P.P. 21 Iaşi, Grădiniţa „Montessori School of Iaşi”)
Cadru didactic asociat (Universitatea „Al.I.Cuza” – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
Colaborator extern - expert în evaluare instituţională (ARACIP)
Moderator emisiuni de televiziune (TVR Iaşi)
Institutor (Centrul de Servicii Comunitare Bucium Iaşi, Şcoala Generală Bălţaţi, Şcoala Generală nr.
24 Bucureşti)
Activităţi de management educaţional al unei unităţi de învăţământ preşcolar
Activităţi de predare-învăţare-evaluare desfăşurate cu copii preşcolari
Susţinerea seminariilor la disciplina Educaţie Timpurie cu studenţii de la specializările Pedagogia
Ȋnvăţământului Primar şi Preşcolar anul II, Pedagogie anul II din cadrul Facultăţii de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi
Activităţi specifice procesului de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ
Realizarea unor emisiuni televizate în direct pe teme de educaţie parentală
Activităţi educaţionale desfăşurate cu copii instituţionalizaţi
Activităţi de predare-învăţare-evaluare desfăşurate cu elevii din ciclul primar

Educaţie şi formare
Perioada 2020-2021: curs de formare educator parental acreditat (nivel preşcolar) – fonduri europene
2018-2020: formare profesională în Alternativa educaţională „Montessori” – nivel preşcolar
2019: curs de formare: Metodologia Aplicării Alternativei educaţionale Step by step / 18-21.06.2019 (36
de ore) organizat de C.E.D.P. „Step by Step”
2018: curs de formare: Managementul situaţiilor de criză educaţională / 25.06–31.07.2018 (89 de ore/ 22
de credite profesionale transferabile) curs de formare organizat de CJRAE Iaşi
2018: CCD Iaşi: Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul
de definitivare în învăţământ şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor
vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar / 07.12.2017–09.02.2018 (120 de ore/
30 de credite profesionale transferabile)
2013: formare profesională în cadrul unui proiect de mobilitate Leonardo da Vinci (LLP –
LdV/PLM/2012/RO/027), organizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar (ARACIP) şi Centro de Formacao de Esecolas dos Concelhos do Barreiro e Mojita
(CFECBM), proiect intitulat: Rolul cadrului didactic în „triunghiul” calităţii: elev-profesor-evaluare
externă a calităţii şcolii;
2013: curs de formare: „Competenţe în comunicare” – organizat de Universitatea Al. I. Cuza Iasi;
2009-2012: studii doctorale în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, domeniul Ştiinţele
Educaţiei, subdomeniul Educaţie Timpurie, tema tezei de doctorat: Aplicaţii ale paradigmei
socioconstructivste în educaţia timpurie. Studiu de caz.
2012: curs de formare: Expert accesare fonduri structurale - certificat emis de Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
2009-2011: studii universitare cu licenţă (Pedagogia Învăţământului Primar şi Preprimar);
2011: cursuri de formare profesională pe platforma iTeach:
2011: Gradul I în învăţământ (nota 10);
2010: curs - Interzicerea discriminării în cadrul sesiunii Protecţia europeană a drepturilor omului;
2008-2010: cursuri de formare în domeniul calităţii educaţiei;
2009: curs de formare: Mentor – certificat emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
2009: curs de formare în domeniul serviciilor CRED Iaşi – desfăşurat în cadrul Proiectului de Reformă a
Educaţiei Timpurii;
2008: curs de formare: Progetto Lingue: o metodă nouă pentru a învăţa o limbă nouă – organizat de ISJ
Iaşi, Grădiniţa Surorile Providenţei, Grădiniţa Sf. Iosif şi Collegio della Providenza Udine (Italia);
2008: curs de formare: Auditor în domeniul calităţii:certificat emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
2006-2008: studii postuniversitare (master în Politici şi Management în Educaţie);
2007: curs de formare: Manager de proiect - certificat emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
2007: curs de formare: Modalităţi de atragere a finanţărilor în unităţile de învăţământ prin intermediul
proiectelor organizat de ISJ Iaşi în colaborare cu CCD Iaşi;
2007: curs de formare: Formator în educaţia adulţilor - certificat emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
2007: Gradul II în învăţământ (media 9,71);
2006-2007: programul de formare continuă: Calitate şi eficienţă în managementul şcolar organizat de
Fundaţia FILOCALIA Iaşi; certificat de competenţe profesionale emis de CNFPIP;
2006: curs de perfecţionare organizat de Casa Corpului Didactic Iaşi: Implementarea Programei –
consiliere şi orientare;
2005-2006: curs de perfecţionare în Educaţie Timpurie organizat de Fundaţia Step by Step;
2005: stagiu de perfecţionare la Casa Corpului Didactic Iaşi: Tulburările de limbaj oral-scris.
Eficientizarea conlucrării dintre educator-învăţător- logoped;
2005: curs de perfecţionare organizat de Casa Corpului Didactic Iaşi: Comunicarea în şcoală;
2003-2004: certificat de cunoaştere a limbii franceze obţinut din partea Centrului Cultural Francez Iaşi;
2002-2003: training organizat de Fundaţia Bethany şi Consiliul Judeţean Iaşi: Curs de formare a
formatorilor in deprinderi de viaţă independentă a tinerilor;
2003: stagiu Comenius – proiectul european: Methodologie et strategie pour les enseignants-MeSPE;
2001-2003: studii postuniversitare (master în Politici Publice);
1998: obţinerea gradului didactic Definitiv în învăţământ;
1997-2001: studii universitare (licenţă în Ştiinţe Politice);
1991-1995: studii universitare (fără licenţă în Filozofie);
1990-1993: studii postliceale;
1987-1989: efectuarea stagiului militar;
1983-1987: studii liceale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională

Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preprimar
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
SC Infoeducaţia SRL
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Master Politici şi
Management în Educaţie
Casa Corpului Didactic Iaşi
Fundaţia Filocalia Iaşi
Fundaţia Step by Step
Centrul Cultural Francez Iaşi
Centrul Cultural Goethe Iaşi
Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Filozofie, Master Sisteme şi Politici Publice Locale
Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Filozofie, specializarea Ştiinţe Politice
Şcoala Normală Vasile Lupu Iaşi
Liceul Dimitrie Cantemir Iaşi

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Educaţie timpurie
Management educaţional - asigurarea calităţii în educaţia timpurie
Politici educaţionale
Politici publice
Managementul financiar şi administrativ
Marketing educaţional şi relaţii publice
Leadership şi managementul comunicării
Analiza politicilor şi a managementului în educaţie
Relaţii interpersonale, conflict şi negociere
Politica şi managementul curriculumului
Politici şi management în educaţia adulţilor
Politicile şi managementul formării cadrelor didactice
Aplicaţii ale paradigmei socioconstructiviste în educaţia timpurie (teza de doctorat)
Metodologia cercetării în ştiinţele educaţiei
Metodologia cercetăriii sociale
Paradigme educaţionale contemporane
Teorii ale cunoaşterii
Teorii ale educaţiei
Teorii ale învăţării şi dezvoltării
Teorii şi strategii în educaţia pentru diversitate
Sisteme şi regimuri politice
Teorii ale democraţiei

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Doctor în Ştiinţele Educaţiei, subdomeniul Educaţie Timpurie
Diplomă de Licenţă în Pedagogia Învăţământului Primar şi Preprimar
Certificat – coordonator Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Iaşi
Certificat de absolvire - Auditor în domeniul calităţii
Diplomă de Master în Politici şi Management Educaţional
Certificat de absolvire - Expert în accesarea fondurilor structurale
Certificat de absolvire - Manager de proiect
Certificat de absolvire - Formator în educaţia adulţilor
Certificat de absolvire - Calitate şi eficienţă în managementul şcolar
Certificat de absolvire - Mentor
Atestat de cunoaştere a limbii franceze
Diplomă de Master în Politici Publice
Diplomă de Licenţă în Ştiinţe Politice
Diplomă de absolvire a Şcolii postliceale de învăţători-educatori „Vasile Lupu” Iaşi
Diplomă de bacalaureat
Certificate de dezvoltare profesională: definitivat, gradul II şi gradul I.

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

ISCED 8 (studii doctorale în specialitate)

Aptitudini şi competenţe
personale dobândite în cursul
vieţii şi carierei, dar care nu
sunt neapărat recunoscute
printr-un certificat sau o
diplomă
Limba maternă
Limbi străine cunoscute:

Simţ civic şi interes faţă de problemele reale ale oamenilor şi ale comunităţii
Creativitate şi spirit inovator
Viziune strategică şi capacitate organizatorică
Responsabilitate socială şi profesională
Experienţă în construirea spiritului de echipă
Competenţe în cercetarea ştiinţifică
Competenţe în rezolvarea de conflicte şi în conducere situaţională
Capacitate de negociere în relaţiile interpersonale şi interinstituţionale
Româna
Franceza

Engleza

abilitatea de a citi

B1

B1

abilitatea de a scrie

B1

A2

abilitatea de a vorbi

B1

A2

2007 - Simţul miracolului (volum de proză sapienţială)
Publicaţii: 2007
- Un bărbat la grădiniţă, editura Performantica, Iaşi (volum de reflecţii asupra sistemului

educaţional românesc)
2008 – Practici curriculare la grădiniţă, editura Stef, Iaşi (volum de analiză a practicilor educaţionale a
educatorilor din municipiul Iaşi)
2009 – Ghid pentru învăţământul preşcolar, editura Polirom, Iaşi
2013 – Tendinţe actuale în educaţia timpurie, editura Stef, Iaşi
2020 – Abordări actuale în educaţia timpurie, editura Stef Iaşi

Aptitudini şi competenţe - abilităţi de comunicare dobândite în urma participării la cursul de formare a formatorilor organizat de
Centrul Regional de Facilitare şi Negociere Iaşi;
sociale - experienţă în educaţie parentală (programul Educăm Aşa, educator parental);
- membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Educatorilor Ieşeni (ASEDIS);
- reprezentat al cadrelor didactice în Comitetul Director al Asociaţiei de Părinţi „Inocenţa”

Centrului de Resurse pentru Eucaţie şi Dezvoltare (CRED) Iaşi;
Aptitudini şi competenţe -- coordonarea
coordonarea activităţilor de evaluare instituţională în cadrul vizitelor efectuate în peste 50 de unităţi de
organizatorice învăţământ – în calitate de colaborator extern al ARACIP;
- organizarea în fiecare an şcolar a Simpozionului Naţional „Bune Practici în Educaţia Timpurie” în
colaborare cu ISJ Iaşi, DSP Iaşi, CCD Iaşi şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea Al.I. Cuza Iaşi;
- conceperea şi redactarea revistei Inocenţa a G.P.P. 21 din Iaşi;
- conceperea şi redactarea revistei Asociaţiei Educatorilor Ieşeni, intitulată: Puer ludens;

Aptitudini şi competenţe - instalarea reţelei de Internet în toate sălile de clasă din Grădiniţa cu Program Prelungit nr.21 Iaşi;
tehnice - instalarea sistemului de protecţie şi pază din Grădiniţa cu Program Prelungit nr.21 Iaşi;

- 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 principiile educaţiei timpurii.
- sisteme de operare Windows
- abilităţi Office: Word, Excel, PowerPoint
- utilizare SPSS
- utilizare Zoom, Google Clasroom, Skype, WordPress

Permis de conducere categoria B
Alte competenţe şi aptitudini şahist şi fotbalist amator

