Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon(oane)
Fax
E-mail

Apreutesei Cătălin
Sat Păiseni, str. Principală, nr.19, com. Cornu Luncii, cod 727144, jud. Suceava, România
Fix:0230899835
apreutesei.catalin@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

3 martie 1971

Sex

Mobil: 0763678992

masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1septembrie 1996-prezent
Învăţător la Şcoala Primară Păiseni; coordonatorul aceleiaşi şcoli
Instruirea şi educarea elevilor din clasa pe care o manageriez
Şcoala Gimnazială Cornu Luncii, loc Cornu Luncii, jud. Suceava, tel. 0230574044
Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-iulie 2015-absolvirea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea Ştefan cel Mare
Suceava,
ca şef de promoţie (media examenului de licenţă: 9,82; media ponderată a anilor de studiu:9,83;
media aritmetică a anilor de studii:9,85)
-februarie 2011 – obţinerea gradului didactic I, specializarea învăţători
-august 2007 – obţinerea gradului didactic II, specializarea învăţători
-august 2003 – obţinerea gradului definitiv, specializarea învăţători

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ -iunie 2001 – absolvirea Şcolii Postliceale de la Grupul Şcolar Grigore Tăbăcaru, filiala Suceava,
/ furnizorului de formare specializarea învăţători-educatoare

Nivelul în clasificarea naţională sau -iulie 1994 – absolvirea Colegiului Universitar Tehnic Nr. 1 de la Universitatea Tehnică Gheorghe
internaţională Asachi Iaşi
-iunie 1989 – absolvirea Liceului Petru Rareş Suceava

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba engleză

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
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-spirit de echipă şi o bună capacitate de comunicare, obţinute ca urmare a activităţii la clasă
-competenţe şi aptitudini organizatorice obţinute în calitate de coordonator al şcolii unde lucrez

Competenţe şi aptitudini de utilizare -o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), dobândită în
timpul liber
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Permis(e) de conducere

-muzica (cânt la chitară), activitate dobândită în timpul liber

-1997 – obţinerea carnetului de conducere, categoria B

