
  
 

  
 

  
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale 

Nume / Prenume Aileni, N. Nicoleta 

   E-mail(uri)    

  Naţionalitate(-tăţi) Română  

Sex Feminin   

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Educatoare 
Învăţământ 

Experienţa profesională  

Perioada 2010 - 2017 

Funcţia sau postul ocupat Educatoare 

Numele şi adresa angajatorului Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 , Iaşi  
Stada Plăieşilor, nr. 35 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

  Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de         
   activitate 

2008 – 2010 
Învățător titular 
Școala Podul Iloaiei – Henci 
Învăţământ 
 

Perioada 
  Funcţia sau postul ocupat 
  Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

2004 – 2008 
Învățător titular 
Școala Generală Coropceni, Ciortești 
Învăţământ 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

   Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi formare 
Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

  Calificarea / diploma obţinută 

2002 – 2004 
Profesor suplinitor calificat, catedra religie 
Școala Generală Bîrlești – Erbiceni 
Învăţământ 

 
Cursuri de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitare 
Curs „Introducere în povestea terapeutică” (lect. univ. Tudor-Ștefan Rotaru) - 2017 

   Stagiu de perfectionare în cadrul PROIECTULUI DE REFORMĂ ÎN EDUCAȚIA      
  TIMPURIE – 2012 (90 ore). 

ISJ IAŞI şi FUNDAŢIA „COPIII NOŞTRI”: Curs de instructori de părinţi 
„EDUCĂM AŞA!” –2011 
CCD: Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire HIV/SIDA şi a violenţei în 
familie –2007 (48 ore) 
CCD: Implementarea programei – consiliere şi orientare –2006 (24 ore) 
CCD: „Asigurarea calităţii în Î:T.P.”–2006 (16 ore) 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Calificarea / diploma obţinută 

2012 – 2014 
   Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei 
Master Educație timpurie (fără disertație) 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aptitudini şi competenţe 
personale 

   2008 – 2009 
     Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei 
Pedagogia învățământului primar și preșcolar – CS 
Specializarea: Profesor pentru învățământul primar și preșcolar 
1999 – 2002 

     Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei 

     Colegiul Universitar de Institutori  
     Specializarea: Institutori – Religie Ortodoxa 

1992 – 1996 
  Grupul Școlar „Mihail Sturdza”, Iasi    
  Specializare: matematică-fizică 
 

Limba(i) maternă(e)      Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)     Limba engleza 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 
 
 
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 
 
 
Competenţe şi aptitudini tehnice 

  spiritul de echipă, dobândit ca urmare a desfăşurării unor activităţi în parteneriat,    
  abilităţi deosebite de comunicare, relaţionare, adaptare,  lucrul în echipă, relaţionare    
  cu părinţii consolidate în cadrul stagiilor de formare profesională la care am participat.   
 
  experienţă bună a managementului de proiect, dobândită ca urmare a desfăşurării de     
  proiecte educaţionale, organizare de activităţi (serbări, excursii, vizite, activităţi cu     
   părinţii, activităţi în unitatea de învăţământ) 
 
 utilizarea mijloacelor audio-vizuale şi de comunicare ( studierea în facultate a unor      
 cursuri de profil)    

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 
Competenţe şi aptitudini artistice 
 
Alte competenţe şi aptitudini 

o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office, cunoştinţe elementare ale 
aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Ilustrator) 
 
 
  muzică, desen , dobândite în cadrul stagiilor de formare profesională 

    creativitate, optimism, capacitate empatică 

  

  

  

  

 
 

    
 

  

 Copii xerox după actele de studii, certificatele de perfecţionare, adeverinţe grade 
didactice, vechime în învăţământ, calificative 

 

  

 


