Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume AGAVRILOAI IONELA
Adresă(e) Str. Chirila nr 1,Sat Sasca Mare ,Com.Cornu Luncii
Telefon(oane)
Mobil: 0723661216
Fax(uri)
E-mail(uri) ealin.agavriloaie @yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 30.01.1980
Sex feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul Învăţământ
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Învăţătoare – în prezent, Şc. Gimnazială Cornu Luncii
-Educatoare Gradinita Sinca –Sasca Nouă 2002-2003
Educatoare – Grădiniţa Păiseni 2003=2004
Educatoare – Grădiniţa Păiseni 2004-2005
Educatoare – Grădiniţa Păiseni 2005-2006
Învăţătoare =Şc primară Păiseni 2006-2007
Educatoare - Grădiniţa Păiseni 2008-2009
Educatoare - Gradinitia Nicolae Stoleru Baia 2009-2010
Educatoare - Gradinitia cu Program Normal Cornu Luncii 2010-2011
Educatoare - Gradinitia cu Program Normal PăIiseni 2011-2012
Învăţătoare Şc. Gimnazială Cornu Luncii 2012-2013
Învăţătoare Şc. Gimnazială Cornu Luncii 2013-2014
Învăţătoare Şc. Gimnazială Cornu Luncii 2014-2015
Funcţia sau postul ocupat Învăţătoare Şcoala Gimnazială Cornu Luncii
Activităţi şi responsabilităţi Învăţătoare clasa aIV-a
principale Coordonator Comisia pentru combaterea discriminării şi promovarea interculturalitǎţii

Numele şi adresa angajatorului ŞCOALA GIMNAZIALĂ CU PJ CORNU LUNCII
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ public
activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută Participat la Cursul de formare continua ECOLOGIE SI PROTECTIA
MEDIULUI CU DURATA DE 89 DE ORE in perioada iunie-august 2014
acumuland 25 d credite transferabile
Participat la Cursul de formare continua Educaţie Plastica cu durata de 60 de ore
acumuland 15 credite transferbile

Participarea la cursul de formare ,,Organizarea interdisciplinarǎ a ofertelor de învăţar
competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV
Program de formare de tip ,,blendedlearning”pentru cadrele didactice din
învăţământul primar pe care l-am promovat in data de 23.11.2012 obţinand un
număr de 34 de credite
transferabile
Participat la cursul de formare din cadrul PRET,cu denumirea ,
,Programul de mentorat al personalului din grădiniţǎ a fost organizat de UMPIP
din cadrul MECTS iar in urma
parcurgerii a celor 90 de ore de formare am acumulat un numar de 25 credite
transferabile
SOFTWIN SRL

Participat la cusul de formare ,,Şcoala părinţilor”program de formare de 24 de ore
2009-2019 Participarea la cursul de formare ,,Educatie Timpurie Incluiziva
2006-2007 Participat la cursul de formare Consiliere si Orientare organizat de Casa
Corpului Didactic
2005 Gradul definitiv
2017 Gradul didactic II
Disciplinele principale studiate / 2001 Absolvit Scoala Postliceala Dimitrie Cantemir,durata de 3 ani
competenţe profesionale dobândite Fundatia Ecologica ,,Dimitrie Cantemir”-GRUPUL SCOLAR
PREUNIVERSITAR IASI ,SCOALA POSTICELA DE PSIHOPEDAGOGIE
1998 absolvit Liceul Grupul Scolar Nr 1 Falticeni profil istorie stiinte sociale

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
Limba 1. Lb.franceză 1. Lb.franceză 1. Lb.franceză 1. Lb.franceză 1. Lb.franceză
Lb.italiană
Limba 2. Lb.italiană 2. Lb.italiană 2. Lb.italiană 2. Lb.italiană 2.
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Am competenţa şi abilitatea de a dezamorsa conflicte între persoane, de a
transmite valori morale, de a colabora cu părinţii, colegii şi alţi membri ai
comunităţii, consider că sunt un exemplu pozitiv pentru membrii comunităţii. Am
dobândit aceste competenţe şi abilităţi în urma studiilor pedagogice şi a experienţei
la catedră.
Competenţe şi aptitudini Am competenţa de a organiza clasa de elevi în cadrul activităţilor şcolare şi
organizatorice extraşcolare, dobândită în urma studiilor de specialitate şi a experienţei didactice.
Competenţe şi aptitudini tehnice Sunt capabilă să utilizez aparatura necesară unor experimente, în cadrul orelor de
curs.
Competenţe şi aptitudini de utilizare Am aptitudini de nivel mediu în utilizarea calculatorului
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice Am aptitudini în organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare cu caracter artistic
şi mă implic cu plăcere în acest tip de activităţi.
Alte competenţe şi aptitudini Sunt o bună organizatoare a activităţilor extraşcolare de orice tip şi mă implic în
asta. Amenajez cu plăcere sala de clasă .
M-am implicat în organizarea şi participarea la concursuri şcolare.
Permis(e) de conducere Nu deţin permis de conducere.
Informaţii suplimentare Informaţii despre activitatea mea şcolară şi extraşcolară pot furniza membrii
Comisiei metodice a învăţătorilor şi conducerea instituţiei, precum şi membrii
comitetului de părinţi, nu în ultimul rând elevii mei.
Anexe

