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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PREDA  MANUELA  

Adresă Bl. B9a, str.Horia, Cloşca şi Crişan, , nr.12,cod. 110 165 , Piteşti, Romania 

Telefon Fix: - Mobil: 0726 675 931  

Fax  

E-mail) trei3zob@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 03.02.1966 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
Educaţie/ Training 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1984- 2018 (prezent), angajat al Şcolii Gimnaziale „Tudor Arghezi”, Piteşti, Arges 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru ciclul primar şi preşcolar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnaziala „Tudor Aghezi”, Piteşti, Arges 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2017- director adjunct 
2017- selectie în corpul naţional de experţi în managementul educaţional; 
2016- curs de dezvoltare personala Programul de vara „Joyful Teaching”, Mălâncrav-Sibiu 
2015- curs Mentor; 
2015- curs Pro Management Educational; 
2014- curs Cultura Sanătăţii si Securităţii in Muncă; 
2012- curs Asigurarea Interna a Calităţii; 
2010-master în Consiliere Psihologică şi educaţională, Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din 
Braşov; 
2010- licenţă în psihologie, Universitatea din Bucureşti; 
2008- licenţă în pedagogie învăţământ primar şi preşcolar; 
2008-curs de formare profesională „Practicum”, D.P.P.D., Piteşti 
2005- curs de formare profesională- predare în alternativa Step By Step; 
2004- curs de formare profesională- predare în alternativa Step By Step; 
2003- curs de formare profesională- predare în alternativa Step By Step; 
2003  -diplomă de absolvire a Colegiului Universitar de Institutori lb.franceză, Universitatea din Piteşti 
2002- curs de formare profesională- predare în alternativa Step By Step, Târgovişte 
1996- obtinerea gradului didactic I; 
1980-1984- absolventa a Liceului Pedagogic Campulung, Arges 

Calificarea / diploma obţinută Psiholog 
Profesor pentru ciclul primar şi preşcolar 
Institutor limba franceză 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie, consiliere psihologică, pedagogie, limba franceză/ predare ciclul primar-liceu; consiliere 
psihologica si educationala, lucru cu elevii CES, predare in alternativa Step By Step. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din Braşov 
Universitatea din Bucureşti 
Universitatea din Piteşti 
Liceul Pedagogic Câmpulung, Argeş 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba franceză 
Limba engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  franceză B2  B2  B2  B1  B2 

Limba  engleză B1  A1  A1  A1  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -capacitate de adaptare la medii multiculturale câştigată prin experienţele de participare în 
parteneriate internaţionale (2005-2006-proiectul Euro-Ecole, Nantes, Franţa, 2009 participant în 
proiectul IUFM al Academiei din Lyon, 2009-2010 participare în proiectul „Instituţiile europene care ne 
reprezintă, Parlamentul European de la Bruxelles”, 2011 participant si organizator in proiectul de 
educatie nonformala- tabara internationala de la Letenka, Serbia, 2012 participant si castigator al 
concursului de proiecte Scoala lui Andrei cu proiectul de scoala RadioRev,  2012 participant in 
proiectul Let’s Do It, Romania); 
- spirit de echipă şi capacitate de comunicare dobândite prin activitatea de managementul clasei, 
predare în alternativa Step By Step, prin activitatea de metodist ISJ (2004-2009), prin activităţile cu 
părinţii şi colaborarea cu colegii. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Competenţe organizatorice dobâdite prin: 
● activitate de consilier educativ (2010-prezent); 
● activitate în Consiliu de Administraţie al şcolii (2010-prezent) 
●  activitatea de secretar şi responsabil al comisiei CEAC (2006-2010), activitate ce a presupus 
întocmirea documentelor obligatorii şi necesare funcţionării comisiei, centralizarea activitaţii acesteia, 
întocmirea de chestionare, diseminare a activităţilor, întocmirea e rapoarte, statistici, etc. 
● activitate de responsabil al comisiei metodice a învăţătorilor (2005-2011); 
● activitate de vicepreşedinte al asociaţiei non-profit Europe Maman. 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Competenţe de utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a mijloacelor de 
învăţământ(retroproiector, aparatură audio-video, PC) dobândite în contextul profesional şi de 
formare permanentă. 

Ddob  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului legate de instrumentele Microsoft Office 
(Word, Power Point); 

-  Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Photo Shop); 
- Utilizarea Internetului. 

Aceste aptitudini au fost dobâdite în timpul liber prin efort propriu. 
  

Competenţe şi aptitudini artistice - Competenţe si abilitati pentru pictură si creaţie literară. 
  

Alte competenţe şi aptitudini - Competenţe de organizare a activitatilor extrascolare  si a timpului liber dobandite în programe 
de formare continuă şi activitate de autodidact. 

  

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere, categoria B. 
  

Informaţii suplimentare Publicaţii 
2005-Joc printre cuvinte vol.I (auxiliar) 
2005- Joc printre cuvinte vol.II (auxiliar) 
2006-Limba română-teste (auxiliar) 
2006-Joc şi numere (auxiliar) 
2014-Tehnici de activare a creativităţii în grup (lucrare de cercetare cu îndrumător) 
Articole în reviste de specialitate (ultimele articole-2017) 
Derulări proiecte INTERNAŢIONALE prin Asociaţia Europe Maman şi ASFRAN 
2004-2005-proiectul EuroEcole-Nantes, Franţa 
2005-2006- proiectul EuroEcole-Nantes, Franţa 
2008-proiect cu finanţare europeană 
2010- proiect cu finanţare europeană 
2010-proiect IUFM-Lyon, Franţa 
2011-organizator/supraveghetor tabără internaţională Letenka, Serbia 
Participare la proiecte naţionale, seminarii şi conferinţe conform dovezilor anexate 
Referinţe 
Pentru susţinerea CV-ului se pot contacta pentru referinţe următoarele persoane: prof. Popa Liviu, 
director al Scolii Gimnaziale „Tudor Arghezi”. 

  

Anexe  
 

 


