
Isache Mioara 
Profesor învățământ preșcolar 

 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ISACHE MIOARA 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 
  

Data naşterii  
  

Sex FEMININ 
  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Profesor învăţământ preşcolar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor înv. preșcolar, titular, gradul I 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică 
Responsabil cercuri pedagogice pentru învățământ preșcolar 
Metodist în cadrul Corpului de metodiști Iași 

Numele şi adresa angajatorului Grădiniţa cu program prelungit nr.21  Iaşi  , Strada: Plăieşilor nr. 35, Telefon/Fax:  
0332803949,  
E-mail: gpp21iasi@yahoo.com  Website: www.gradinita21piasi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație /Învăţământ preșcolar 

Perioada 1998- 2008 

Funcţia sau postul ocupat învățătoare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala de Arte şi Meserii Coropceni, judeţul Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație /Învăţământ primar 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003-2008 

Calificarea / diploma obţinută Licențiată în Științe Administartive, specializarea Administrație Publică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea  „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Perioada 1993-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Atestat profesional de specialitate în meseria învățător-educatoare 
Atestat profesional pentru predarea limbii franceze la clasele I-IV 
Atestat profesional pentru predarea religiei la clasele I-IV 

mailto:gpp21iasi@yahoo.com
http://www.gradinita21piasi.ro/


Isache Mioara 
Profesor învățământ preșcolar 

 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline specifice liceelor cu profil pedagogic 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Implicată, punctuală, dinamică, serioasă, hotărâtă, perseverentă, cu capacităţi organizatorice 
demonstrate, am o mare uşurinţă şi eficienţă în comunicare, lucrând bine atât în echipă, cât 
şi independent 
Metodist în cadrul Corpului de metodiști Iași 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Responsabil cercuri pedagogice pentru învățământ preșcolar 
Supraveghere elevi la olimpiade și concursuri naționale, regionale și județene 
Am desfășurat activități în calitate de responsabil la nivelul următoarelor comisii: 
- Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (2017-2018; 2018-2019; 2019-2020) 
- Comisia de control managerial intern (2015-2016); 
- Comisia de curriculum și evaluare  (2014-2015) 
- Comisia pentru activităţi extracurriculare(2013-2014). 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea unor  programe  Windows  (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 
Utilizarea unor platforme de comunicare online (ZOOM, WEBEX, GOOGLE CLASSROM, 
WHATSApp) 
Comunicarea prin poșta electronică și folosirea internetului 
Studierea în facultate a unor cursuri de profil: Bazele informaticii, Medii de programare, 
Birotica) 
Cursuri de formare „Calitatea în educație prin valorificarea TIC” 

  

  

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Participarea la numeroase cursuri de formare continuă a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar 
Publicarea unui număr mare de articole în publicații și reviste de specialitate 
Participarea la simpozioane, whork-shop-uri și conferințe în domeniul educației timpurii 

  

 


