
 

Curriculum vitae  
 

 
  

Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume Racoviță Adriana Violeta 

Adresă Str. Fdt. Traian, Nr. 1C, Pitești – 110424, Jud. Argeș, România 

Telefon Mobil: 0745143227   

E-mail 
 

   Web-site 

violeta.racovita@gmail.com 
 
http://www.institutor.ro 
 

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 21,01,1966 
  

Sex Feminin 
  

Domeniul ocupaţional Invățământ 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru învățământul primar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare clasele: pregătitoare - I - IV 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială Traian, Pitești, Argeș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada 2008 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru învățământul primar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare clasele I - IV 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială Traian, Pitești, Argeș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada 2003 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Institutor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare clasele I-IV 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială Traian, Pitești, Argeș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada 2000 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Învățător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare clasele I-IV 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială Traian, Pitești, Argeș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada 1999 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Învățător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare clasele I-IV 

Numele şi adresa angajatorului Școala Nr. 1, Pitești, Argeș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada 1998 -1999  

Funcţia sau postul ocupat Învățător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare clasele I-IV 

mailto:vyohome@yahoo.com
http://www.institutor.ro/


 

Numele şi adresa angajatorului Școala Nr. 3, Pitești, Argeș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada 1990 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Învățător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare clasele I-IV 

Numele şi adresa angajatorului Școala Nr. 88, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada 1984 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Învățător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare clasele I-IV 

Numele şi adresa angajatorului Școala Nr. 157, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Prezent (2012-2014) 

Calificarea / diploma obţinută Obținere Diplomă Master în Tehnologii Informatice și de Comunicații în Educație 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Departamentul de 
Învățământ la Distanță, Formare Continuă și Conversie Profesională (CREDIS) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de studiu creditat ECTS 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Manager al Sistemelor de Management al Calității 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

AFMC Christiana,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditat Ministerul Educațeiei, Cercetării, Tineretului și Sportului 

Perioada 2010-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Master în Consiliere Școlară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Departamentul de 
Învățământ la Distanță, Formare Continuă și Conversie Profesională (CREDIS) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de studiu creditat ECTS 

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Modulul SIVECO 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Gimnazială Traian, Pitești, Argeș 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 2005 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Licență specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Departamentul de 
Învățământ la Distanță, Formare Continuă și Conversie Profesională (CREDIS) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de studiu creditat ECTS 



 

Perioada 03-05.2008  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – specializare în  Metode interactive de grup 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Modul acreditat CNFP 

Perioada 05.12.2007 - 08.03.2008 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – specializarea Formarea îndrumătorilor de 
practică pedagogică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Modul acreditat CNFP 

Perioada 03-05.01.2007 

Calificarea / diploma obţinută Absolvirea stagiului de ,,Consiliere și Orientare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Gimnazială Traian, Pitești 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ministerul Educației și Cercetării, Casa Corpului Didactic 

Perioada 2000 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Absolvire – Colegiul universitar de institutori din București – specializarea Institutori – 
Învățământ Preșcolar și Primar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Departamentul de 
Învățământ la Distanță, Formare Continuă și Conversie Profesională (CREDIS) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de studiu creditat ECTS 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Absolvire curs  de inițiere ,,Utilizarea calculatoarelor personale compatibile IBM-PC în învățământul 
preuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 1994 - 1.09.1996 

Calificarea / diploma obţinută Obținerea gradului I cu media generală 10 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Învățământului și Școala Normală Elena Cuza, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 15.09.1992 

Calificarea / diploma obţinută Obținerea gradului II  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 



 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Învățământului și Școala Normală, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 15.09.1987 

Calificarea / diploma obţinută definitivat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic București, Ministerul Educației și Învățământului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1984 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de calificare - învățător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 1980-1984 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Memoriu de activitate 
didactică 

 

Perioada 12.2011 

Calificarea / diploma obţinută  

Furnizor  
  

Perioada 08.10.2011 

Calificarea / diploma obţinută Performanțe obținute cu elevii la Concursul Național de Evaluare în Educație la Limba și Literatura 
Română 

Furnizor Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Fundația de Evaluare în Educație 

Perioada 06-13.05.2011 

Calificarea / diploma obţinută Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – expoziția ,,Europa văzută prin ochi de 
copil, în colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Furnizor Centrul Europe Direct Argeș, Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Perioada 14.04.2011 

Calificarea / diploma obţinută Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – expoziția ,,Călătorie spre Uniunea 
Europeană”, în colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Furnizor Centrul Europe Direct Argeș, Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Perioada 05.04.2011 

Calificarea / diploma obţinută Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – expoziția ,,Fantezii de primăvară”, în 
colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Furnizor Centrul Europe Direct Argeș, Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Perioada 25.02.2011 

Calificarea / diploma obţinută Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – activitatea ,,Sunt copil și dincolo de 
hotarele țării”, în colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Furnizor Centrul Europe Direct Argeș, Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 



 

Perioada 25.02.2011 

Calificarea / diploma obţinută Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – activitatea ,,Ce este Uniunea Europeană”, 
în colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Furnizor Centrul Europe Direct Argeș, Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Perioada 19.02.2011 

Calificarea / diploma obţinută Performante obținute cu elevii la Concursul Național de Evaluare în Educație la matematică 

Furnizor Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Fundația de Evaluare în Educație 

Perioada 19.02.2011 

Calificarea / diploma obţinută Membru al comisiei de evaluare la Olimpiada de Limba Română, clasa a IV-a, etapa locală 

Furnizor Școala Nr. 1, Nicolae Simonide, Pitești, Argeș 

Perioada 01-30.10.2011 

Calificarea / diploma obţinută Parteneriat  ,,Participare, schimbare și creativitate pentru un viitor durabil” – concursul Muncă și 
creație 

Furnizor 350 Org. International Organization 

Perioada 12.03.2010 

Calificarea / diploma obţinută Membru al comisiei de evaluare la Olimpiada de Limba Română, clasa a IV-a, etapa locală 

Furnizor Școala Nr. 4,  Pitești, Argeș 

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă organizator concursul ,,Edu Matic” 

Furnizor Ministerul Educației, Cercetării și Inovării 

Perioada 15.06.2009 

Calificarea / diploma obţinută Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional ,,Universul copilăriei”, din cadrul Proiectului educațional ,,Simțim Românește” 

Furnizor Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Județean Constanța, Casa Corpului Didactic Constanța 

Perioada 15.04.2009 

Calificarea / diploma obţinută Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional ,,Hristos a înviat!”, din cadrul Proiectului educațional ,,Simțim Românește” 

Furnizor Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Județean Constanța, Casa Corpului Didactic Constanța 

Perioada 17.03.2009 

Calificarea / diploma obţinută Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional ,,Chipul mamei în prag de primăvară”, din cadrul Proiectului educațional ,,Simțim 
Românește” 

Furnizor Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Județean Constanța, Casa Corpului Didactic Constanța 

Perioada 30.01.2009 

Calificarea / diploma obţinută Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional ,,Uniți în cuget și-n simțiri în luna Eminescu”, din cadrul Proiectului educațional ,,Simțim 
Românește” 

Furnizor Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Județean Constanța, Casa Corpului Didactic Constanța 

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Colaborare cu teatrul de varietăți Sucă, Pitești 

Furnizor Teatrul de varietăți Sucă 

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de excelență pentru Organizator principal al concursului Național Winners, la Limba Română 
și Matematică, sem II 

Furnizor Ministerul Educației și Cercetării 

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de excelență pentru Organizator principal al concursului Național Winners, la Limba Română 
și Matematică, sem I 

Furnizor Ministerul Educației și Cercetării 

Perioada 20.12.2008 

Calificarea / diploma obţinută Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional de creație literară ,,Sărbătorile de iarnă, prilej de bucurie”, din cadrul Proiectului 
educațional ,,Simțim Românește” 



 

Furnizor Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Județean Constanța, Casa Corpului Didactic Constanța 

Perioada 21.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Perticipare la concursul Proeducația în calitate de supravehetor 

Furnizor Proeducația, România 

Perioada 15.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la Simpozionul Național Modern și Tradițional în Școala Românescă – 
secțiunea a III-a 

Furnizor Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Caraș-Severin 

Perioada 10.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Îndrumător în cadrul programului Național Euro Junior 

Furnizor Asociația pentru tineret, București 

Perioada 24.05.2008 

Calificarea / diploma obţinută Supraveghetor la proba de baraj a concursului Cangurul Matematic 

Furnizor Școala Nr. 11 Mihai Eminescu Pitești 

Perioada 17.05.2008 

Calificarea / diploma obţinută Supraveghetor la etapa județeană a concursului Cangurul Matematic 

Furnizor Scoala Nr. 5 Nicolae Iorga, Pitești 

Perioada 26.01.2008 

Calificarea / diploma obţinută Participare la Simpozionul Interjudețean ,,Limba noastră ca un fagure de miere” cu lucrarea ,,Jocul 
didactic în orele de Limba română” 

Furnizor Casa Corpului Didactic, Școala Particulară Frații Golești, Pitești 

Perioada 19.01.2008 

Calificarea / diploma obţinută Profesor corector la Concursul Interjudețean ,,Micul Matematician” 

Furnizor Școala Particulară Frații Golești, Pitești 

Perioada 19.01.2008 

Calificarea / diploma obţinută Participare la Simpozionul Interjudețean ,,Matematica, șansa dezvoltării tehnologice” cu lucrarea 
,,Folosirea diverselor tipuri de probleme în orele de matematică” 

Furnizor Casa Corpului Didactic, Școala Particulară Frații Golești, Pitești 

Perioada 06.12.2007 

Calificarea / diploma obţinută Participare la proiectul național ,,Media Kinder Magazine” 

Furnizor Asociația Media Kinder 

Perioada 02.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută Participarea la Simpozionul Internațional ,,Caracterul inter și transdisciplinar al limbii române” ediția a 
IV-a 

Furnizor Inspectoratul Școlar Bacău 

Perioada 01.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută Participare cu lucrări la  expoziția națională de artă plastică, ,,Zâmbiți, vă rog!” 

Furnizor Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Călărași 

Perioada 27.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută Corector la concursul județean de Matematică, clasa a IV-a 

Furnizor Școala Nr. 1 Nicolae Simonide, Pitești 

Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Cadru didactic mentor al Inspectoratului Județean Argeș 

Furnizor Inspectoratul Județean Argeș 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Calitate de membru al Națioanl Gegraphic Society 

Furnizor Națioanl Gegraphic Society 

Perioada 15.05.2004 

Calificarea / diploma obţinută Corector în cadrul concusului județean de matematică 

Furnizor Inspectoratul Școlar Județean Argeș 

Perioada 31.01.2003 



 

Calificarea / diploma obţinută Indrumător practică pedagogică 

Furnizor Universitatea din Pitești 

Perioada 2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută Membru Junior Achievement 

Furnizor Junior Achievement România 

Perioada 2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută  Apariție în revista ,,Catedra” cu publicațiile:  ,,Educațiea plastică în ciclul primar”, ,,Planificare 
calendaristică orientativă la limba română, clasa I”, ,,Evaluarea în teoria și practica educațională” 

Furnizor - 

Perioada 1999 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Susținere referate cu temele ,,Valoarea educativă a lecțiilor de citire la clasa I”, ,,Invățător și părinte în 
fața multiplelor solicitări ale clasei I” 

Furnizor - 

Perioada 1998-1999 

Calificarea / diploma obţinută Prezentare referatului ,,Din tainele orelor de educație plastică” 

Furnizor - 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Organizator al unei activități educative la nivelul capitalei, la Palatul Național al Copiilor, București 

Furnizor - 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Curs de inițiere în utilizarea calculatorului 

Furnizor Casa Corpului Didactic București 

Perioada 3-7.01.1992 

Calificarea / diploma obţinută Participare la Seminarul internațional Introducere în tehnici pedagogice FREINET 

Furnizor Ministerul învățământului și Științei 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba germană  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale În urma celor 28 de ani de activitate în domeniu, am acumulat o vastă experiență ce îmi permite o 
capacitate de adaptare foarte rapidă la medii multiculturale, și o comunicare foarte bună cu persoane 
de diferite vârste, etnii, naționalități. 
De-a lungul întregii cariere am optat pentru o pregătire continuă pentru a putea să-mi înteleg mult mai 
bine elevii (spre exemplu cursuri de Consiliere școlară) și a înlesni o comunicare cât mai eficientă cu 
aceștia, precum și pentru a le oferi ajutorul sau sprijinul cuvenit în variate situații. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Având în vedere o continuă perfecționare am participat la numeroase proiecte care mi-au permis 
dezvoltarea unui puternic spirit de echipă, dar și a calităților de coordonator și lider de echipă. 
De asemenea participarea la simpozioane, cercuri pedagogice, seminarii sau realizarea împreună cu 
elevii de activități de voluntariat, au dus la lărgirea perspectivelor și consolidarea pregătirii în acest 
domeniu, precum și la posibilitatea realizării unor activități culturale cu semnătura proprie. 
Încă din primii ani de învățământ am fost capabilă să coordonez acțiuni culturale de amploare 
(organizator al unei activități educative la nivelul capitalei, la Palatul Național al Copiilor, București – 
care a împlicat toate școlile capitalei, activitatea fiind avizată și foarte apreciată de Inspectoratul 
Central Școlar, București).  
Activități de acest tip, mi-au însoțit întreaga carieră, iar în ultimii ani am incercat să aplic aceste tehnici 
organizatorice, cat și să creez un spirit de echipă sau calități de leadership elevilor mei, prin realizarea 
de proiecte pe grupe, cu întreaga clasă, sau în colaborare cu alte clase, sau unități școlare. 
De asemenea am făcut parte din comisiile de conducere sau metodice ale unităților școlare la care 
am prestat activitate, fapt ce mi-a sporit atribuțiile, dar în același timp mi-a dat șansa să îmi valorific pe 
deplin calitățile. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoștințe avansate de lucru cu calculatorul (word, excel, power point, publisher, adobe suite, corel, 
moovie maker …) și baza de date (crm, newsletter), în prezent înscrisă la un curs de folosire a 
tehnologiilor informatice în învățământ (creare de baze de date cu elevii, jurnal și calendar online al 
clasei, lectii interactive power-point, moovie-maker etc...) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Regizare și punerea în scenă, cu ajutorul elevilor a unor piese de teatru, sau coordonarea unor 
serbări cu diverse tematici.  
Realizarea unor serbări – muzicale, și a unor sesiuni corale cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau 
pascale, în colaborare cu biserica și elevii clasei. 
Crearea a diverse materiale, felicitări, decorațiuni și colaje specifice fiecărui anotimp sau ocazii 
împreună cu elevii. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Administrarea unei pagini proprii de internet, în carul căreia sunt abordate tematici și activități școlare. 
http://www.institutor.ro 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Toate datele prezentate în cadrul secțiunii de educație și formare precum și a memoriului de 
activitate pot fi atestate prin certificate și diplome obținute prin efortul propriu, fapt pentru care 
subsemnata declară pe proprie răspundere că acestea sunt rezultatul propriei munci, iar 
articolele publicate cât și lucrările de licență și disertație sunt de asemenea originale în 
totalitate, iar conținutul acestora nu poate fi reprodus, imitat sau copiat de o altă persoană fără 
a fi cerut acordul autoarei. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.institutor.ro/


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Anexe  

Anexa 1 Chitanță înscriere pentru obținere Diplomă Master în Tehnologii Informatice și de Comunicații în 
Educație 

Anexa 2 Adeverință Diplomă Master în Consiliere Școlară 

Anexa 3 Diplomă Licență specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 

Anexa 4 Atestat de formare continuă a personalului didactic – specializare în  Metode interactive de grup 

Anexa 5 Atestat de formare continuă a personalului didactic – specializarea Formarea îndrumătorilor de 
practică pedagogică 

Anexa 6 Diplomă de absolvire a stagiului de ,,Consiliere și Orientare” 

Anexa 7 Diplomă de Absolvire – Colegiul universitar de institutori din București – specializarea Institutori – 
Învățământ Preșcolar și Primar 

Anexa 8 Diplomă absolvire curs  de inițiere ,,Utilizarea calculatoarelor personale compatibile IBM-PC în 
învățământul preuniversitar 

Anexa 9 Certificat de obținere a gradului I  

Anexa 10 Certificat de obținere a gradului II  

Anexa 11 Certificat de atestare a obținerii definitivatului 

Anexa 12 Certificat de calificare - învățător 

Anexa 13 Diplomă de bacalaureat 

Anexa 14 Diplomă  pentru performante obținute cu elevii la Concursul Național de Evaluare în Educație la Limba 
și Literatura Română 

Anexa 15 Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – expoziția ,,Europa văzută prin ochi de 
copil, în colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Anexa 16 Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – expoziția ,,Călătorie spre Uniunea 
Europeană”, în colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Anexa 17 Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – expoziția ,,Fantezii de primăvară”, în 
colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Anexa 18 Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – activitatea ,,Sunt copil și dincolo de 
hotarele țării”, în colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Anexa 19 Participare Parteneriat educațional ,,Sunt copil în Europa” – activitatea ,,Ce este Uniunea Europeană”, 
în colaborare cu Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș 

Anexa 20  Diplomă pentru performante obținute cu elevii la Concursul Național de Evaluare în Educație la 
matematică 

Anexa 21 Adeverință - Membru al comisiei de evaluare la Olimpiada de Limba Română, clasa a IV-a, etapa 
locală 

Anexa 22 Parteneriat  ,,Participare, schimbare și creativitate pentru un viitor durabil” – concursul Muncă și 
creație 

Anexa 23 Adeverință - Membru al comisiei de evaluare la Olimpiada de Limba Română, clasa a IV-a, etapa 
locală 



 

Anexa 24 Diplomă organizator concursul ,,Edu Matic” 

Anexa 25 - 26 Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional ,,Universul copilăriei”, din cadul Proiectului educațional ,,Simțim Românește” 

Anexa 27-28 Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional ,,Hristos a înviat!”, din cadul Proiectului educațional ,,Simțim Românește” 

Anexa 29-30 Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional ,,Chipul mamei în prag de primăvară”, din cadul Proiectului educațional ,,Simțim 
Românește” 

Anexa 31-32 Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional ,,Uniți în cuget și-n simțiri în luna Eminescu”, din cadul Proiectului educațional ,,Simțim 
Românește” 

Anexa 33 Adeverință - Colaborare cu teatrul de varietăți Sucă, Pitești 

Anexa 34 Diplomă de excelență pentru Organizator principal al concursului Național Winners, la Limba Română 
și Matematică, sem II 

Anexa 35 Diplomă de excelență pentru Organizator principal al concursului Național Winners, la Limba Română 
și Matematică, sem I 

Anexa 36-37 Colaborare proiect educațional și Diplomă pentru coordonarea elevilor participanți la Concursul 
Internațional de creație literară ,,Sărbătorile de iarnă, prilej de bucurie”, din cadul Proiectului 
educațional ,,Simțim Românește” 

Anexa 38 Perticipare la concursul Proeducația în calitate de supravehetor 

Anexa 39 Diplomă de participare la Simpozionul Național Modern și Tradițional în Școala Românescă – 
secțiunea a III-a 

Anexa 40 Îndrumător în cadrul programului Național Euro Junior 

Anexa 41 Adeverință - Supraveghetor la proba de baraj a concursului Cangurul Matematic 

Anexa 42 Supraveghetor la etapa județeană a concursului Cangurul Matematic 

Anexa 43 Participare la Simpozionul Interjudețean ,,Limba noastră ca un fagure de miere” cu lucrarea ,,Jocul 
didactic în orele de Limba română” 

Anexa 44 Adeverință - Profesor corector la Concursul Interjudețean ,,Micul Matematician” 

Anexa 45 Participare la Simpozionul Interjudețean ,,Matematica, șansa dezvoltării tehnologice” cu lucrarea 
,,Folosirea diverselor tipuri de probleme în orele de matematică” 

Anexa 46 Participare la proiectul național ,,Media Kinder Magazine” 

Anexa 47 Participarea la Simpozionul Internațional ,,Caracterul inter și transdisciplinar al limbii române” ediția a 
IV-a 

Anexa 48 Participare cu lucrări la  expoziția națională de artă plastică, ,,Zâmbiți, vă rog!” 

Anexa 49 Adeverință - Corector la concursul județean de Matematică, clasa a IV-a 

Anexa 50 Cadru didactic mentor al Inspectoratului Județean Argeș 

Anexa 51 Diplomă - Calitate de membru al Națioanl Gegraphic Society 

Anexa 52 Adeverință - Corector în cadrul concusului județean de matematică 

Anexa 53 Indrumător practică pedagogică 

Anexa 54 Membru Junior Achievement 

Anexa 55  Apariție în revista ,,Catedra” cu publicațiile:  ,,Educațiea plastică în ciclul primar”, ,,Planificare 
calendaristică orientativă la limba română, clasa I”, ,,Evaluarea în teoria și practica educațională” 

Anexa 56 Susținere referate cu temele ,,Valoarea educativă a lecțiilor de citire la clasa I”, ,,Invățător și părinte în 
fața multiplelor solicitări ale clasei I” 

Anexa 57 Prezentare referatului ,,Din tainele orelor de educație plastică” 

Anexa 58 Organizator al unei activități educative la nivelul capitalei, la Palatul național al Copiilor, București 

Anexa 59 Curs de inițiere în utilizarea calculatorului 

Anexa 60 Participare la Seminarul internațional Introducere în tehnici pedagogice FREINET 

 


