Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Bunduc Mihaela
0332 803 949 (serviciu)

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

română

Data naşterii
Sex

Experienţa profesională

feminin

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2010 – în prezent (2020)
profesor pentru învăţămînt preşcolar
Grădiniţa cu program prelungit nr. 21, loc.Iaşi
Educaţie preşcolară

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2002- 2010
educatoare
Grădiniţa Vânători, com. Popricani, jud. Iaşi
Educatie preşcolară

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

1998- 2002
educatoare
Grădiniţa cu program normal Cheliş, com. Suliţa, jud. Botoşani
Educatie preşcolară
1991- 1998
învăţător
Şcoala cu clasele I- VIII Suliţa, jud. Botoşani
Învăţământ primar
1990- 1991
educatoare
Grădiniţa cu program norman, loc.Pleşani, jud. Botoşani
Educaţie preşcolară

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
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2011- 2013
Diploma master
Educaţie timpurie
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”-Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Formare continuă

Postuniversitar master
2007- 2010
Diplomă licenţă
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”-Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Universitar
2011
Certificat
Mentor
M.Ed.C.T în parteneriat cu M. Muncii, familiei şi Egalităţii de Şanse şi S.C. Edinfo SRL
Formare profesionala
1999
Educatoare/ Atestat profesional
Cursuri conversie profesionala/ Educatoare
Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga”, Botoşani

1986-1990
Invăţător /Diplomă de bacalaureat
Liceul Pedagogic Botoşani
Liceal

1993- obţinut definitivarea în învăţământ –(învăţământ primar)
1997- obţinut gradul didactic II în învăţământ –(învăţământ primar)
2012- obţinut gradul didactic I în învăţământ –(învăţământ preşcolar)
2007-2008-,,Educaţie şi formare: Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice”- 90 credite
2011- Proiectul de reformă în educaţia timpurie PRET- 30 credite
2011- ,,Childwood paradise”- eTwinning
2012- Internaţional Conference ,,Professional development of teacher from kindergarten and primary
school”- Volunteer
2013- Simpozionul ,,Şcoala,fereastră deschisă către lume”- Bacău
2016- Conferinţa de Educaţie Timpurie ,,Fericirea se învaţă în copilărie”- Bucureşti
2017- Sesiune de formare ,,Caravana Outdoor”-ModulI -,,De ce sa educăm outdoor?”, Modul II ,,Educatie fara pereti-Noua ne place outdoor”, Modul III -,,Erasmus+KA1- de la teorie la practică”.
2018- Program de formare CJRAE Iaşi- ,,Managementul situaţiilor de criză educaţională”-22 credite
transferabile,89 ore
2019- Curs în metodologia aplicării alternativei educaţionale ,,Step by step”-modulele I şi II

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Bun organizator, spirit competitiv, lucru în echipă, simţ al responsabilităţii faţă de ceea ce fac,
comunicativă, spirit dinamic, aptitudini de comunicare foarte bune, persuasivă, serioasă
Limba română

Engleză, Franceză
Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză
Limba franceză

B2
A2
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Vorbire

Citire
B2
B2

Participare la
conversaţie
B2
A1

Discurs oral
B2
A1

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Scriere

Exprimare scrisă
B1
A1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Informaţii suplimentare
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Comunicativă, păstrez relaţii de colaborare foarte bune cu cei care sunt partenerii mei de lucru,
activă,
prietenoasă.

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office - cursuri de formare şi lucru practic la locul de
muncă.
Aptitudini de bază de operare pe calculator / Administrarea fişierelor / Word / Excel / PowerPoint /
Access / Internet şi Poşta Electronică
Exprimare literară de bună calitate dobândită printr-un lung exerciţiu de vorbire, scriere, lectură.
Pasiune pentru muzica şi lectură.
Verticalitate, punctualitate, comunicare eficientă, preocupare pentru performanţă, seriozitate,
ambiţie, disciplină.
Categoria B
-
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