Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Mircea Acasandrei
Principală, nr. 1, Şinca (România)
0763683687
mircea_acasandrei@yahoo.com

PROFILUL PERSONAL

Şcoala gimnazială Cornu Luncii
Şcoala primară Păiseni

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2011–2018

Învăţător - Şcoala primară Păiseni, Cornu Luncii

1993–2011

Învăţător - Şcoala primară Şinca, Cornu Luncii

1990–1993

Subinginer - SC.MES-SA Suceava, Calea Unirii, 19

1984–1990

Rectificator - IMU Suceava, Calea Unirii, 19

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

A1

A2

B1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- bune competenţe de comunicare, dobândite prin experienţa în învăţământ

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-membru in comisia Euro 200
- în prezent, sunt responsabil de organizarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare
- membru în consiliul de administraţie al şcolii
- responsabil cu distribuirea produselor alimentare (corn şi lapte)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ Aplicarea algoritmilor optimi in proiectarea, organizarea si evaluarea activitatii didactice; Aplicarea
strategiilor de comunicare didactica, pedagogica si educationala;
▪ Dezvoltarea, consolidarea si perfectionarea deprinderilor, capacitatilor cognitive si motrice;
▪ Utilizarea de tehnici de stimulare a creativitatii si a motivatiei in invatare;
▪ Stapanirea tehnicilor de transfer a deprinderilor in activiatile extraccuriculare si extrascolare;
▪ Aplicarea tehnicilor de cunoastere a problematicilor socio-educationale in consilierea, orientarea/
integrarea socio-psiho-pedagogica a elevilor;
▪ Dobandirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stapanirea de sine si echilibrul
comportamental in toate situatiile educatioanale;
▪ Valorificarea oportunitatilor de dezvoltate profesionala intr-un mediu socio-profesional in tranzitie;

Competențele digitale

5/6/18

AUTOEVALUARE
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Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

cunoastere M.S.Office 2007
utilizarea aplicaţiei de software educaţional AeL
Permis de conducere
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