Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Jitaru Teodora
Adresă România,Jud.Suceava,Com.Cornu Luncii,Sat.Păiseni, ,Str.Principala,Cod.4956
Telefon
E-mail

Mobil
+40760652368
teodora_jitaru@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

3.09.1971

Sex
Experienţa profesională

Educaţie şi formare

Feminin
1999-2000 am lucrat ca profesor necalificat limba română;
2000-sustinut examen de titularizare
2000 -2004am activat ca învățătoare la Școala cu clasele I-IV Cotârgași,comuna
Brosteni
2002 –sustinut examen definitivat
2004 septembrie –ianuarie am activat ca învățătoare la Școala cu clasele I-IV Păiseni
2008 februarie –noiembrie am activat ca educatoare la GPN Păiseni
2012 septembrie –activez ca profesor învățământ preșcolar la
Școala cu clasele I-VIII Cornu Luncii
2015-sustinut examen gradul II
2016 m-am înscris la obținerea gradului I
Școala Postliceală,,Dimitrie Cantemir’’Promotia2000
Examen de definitivat, anul 2002
Facultatea de Științe Pedagogice,,Ștefan cel Mare’’-Suceava ,promotia 2009
Participare Cercuri Pedagogice –GPN.Nigotești
-GPN.Băișești
-GPN.Sasca Mică,noiembrie2012
-GPN.Ioneasa martie 2013
-GPN Pinochio nov 2014
-GPN Scufița Roșie dec 2015
-GPN Drăgușeni 12mai 2016
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Perioada

Curs de formare ,,Metode interactive de grup’’mai-iunie2008
Lecție demonstrativă:,,Rolul și importanța comunicării în dezvoltarea personalității
copilului’’decembrie 2012
Sustinere lectii demonstrative in vederea participarii la examenul de gradul II
decembrie 2014,martie 2015s
Cerc pedagogic cu tema,,Hai sa exploram impreuna-mai2015
Participare la cursul de pregatire organizat de USV IULIE 2015
Cerc pedagogic Fălticeni,,Frumosul,armonia,sunetul şi ritmul,valori ale artelor cultivate
de la vârste timpurii GPN SCUFIŢA ROŞIE dec.2015
Înscrierea și susținerea primei preinspecții feb 2016 in vederea obținerii gradului I
Cerc pedagogic Drăguşeni mai 2016 Posibilităţi şi mijloace pentru promovarea istoriei
şi a geografiei locale
8.12.2016 cerc pedagogic Baia –Valorificarea resurselor mediului înconjurător în
stimularea intelectuală a copiilor
Prezentat referat cerc pedagogic GPN Dumbrava
Jocul,esenţa copilăriei
2-3.11.2017 participare la cursul,,Managementul comportamentelor problematice ale
copiilor preşcolari
7.11.2017Participare cerc pedagogic Găineşti-Dezvoltarea calităţilor gîndirii copilului
prin jocul logico matematic
10.05.2018Participare cerc pedagogic Baia-Lumea lui ,,De ce-soluţii şi răspunsuri prin
activităţile din grădiniţă

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Științe ale Educației
Pedagogia Învatământului Primar și Preșcolar
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Pedagogie ,Psihologia educației,Psihologia copilului,Teoria si metodologia
curriculumului.
Facultatea de Științe ale Educației,Universitatea ,,Ștefan cel Mare’’Suceava, anul 2009

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Romană

Limba străină cunoscută

Engleza

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba engleză

Ascultare
A1

Utilizator
elementar

Vorbire
Citire

B2

Participare la
conversaţie

Utilizator
Utilizator
A2
independent
elementar

Scriere

Discurs oral
B1

Exprimare scrisă

Utilizator B Utilizator
independent 2 independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă
Capacitate de adaptare la medii diferite :am lucrat în mai multe colective.
O bună capacitate de comunicare.

Competenţe şi aptitudini Spirit organizatoric.
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de Cunoștințe elementare a instrumentelor Microsoft Office-Word,Excel și PowerPointutilizare a calculatorului participare curs TIC, activitate în timpul liber.
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Competenţe şi aptitudini artistice

Desen
Origami
Confecționat diverse obiecte din materiale diferite.

Anexe
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