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Informaţii personale

Nume

STANESCU  MARIA  MAGDALENA
Adresă

Strada Victoriei , nr. 8 ,  Campina , Prahova , Romania
Telefon

0724093893
Fax


E-mail

madifrincu@yahoo.com

Naţionalitate

romana

Data naşterii

25.03.1978


Experienţa profesională
	
• Perioada (de la – până la)

 2003-
• Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Tehnic Constantin Istrati Campina
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

Invatamant
Catedra de limbi straine
Sef de catedra limbi straine
• Funcţia sau postul ocupat

Profesor titular-limba franceza
Gradul II
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

Programarea activitatii de invatare
Elaborarea proiectului didactic
Organizarea activitatilor de invatare
Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte
Utilizarea de materiale didactice
Elaborarea instrumentelor de evaluare
Evaluarea cunostintelor elevilor
Evaluarea parametrilor psiho-pedagogici



• Perioada (de la – până la)

 2001-2003
• Numele şi adresa angajatorului

Scoala cu clasele I-VIII Cornu
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate

Invatamant
Catedra de limbi straine
• Funcţia sau postul ocupat

Profesor suplinitor-limba franceza
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

Programarea activitatii de invatare
Elaborarea proiectului didactic
Organizarea activitatilor de invatare
Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte
Utilizarea de materiale didactice
Elaborarea instrumentelor de evaluare
Evaluarea cunostintelor elevilor
Evaluarea parametrilor psiho-pedagogici




Studii şi cursuri de specialitate

• Perioada (de la – până la)

2005-2007
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti,Facultatea de litere si stiinte
Masterat in domeniul filologiei,specializarea Concepte si strategii de comunicare interculturala



• Numele calificării primite

Absolvent de masterat





• Perioada (de la – până la)

1997-2001
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea Bucuresti ,Facultatea de Litere
Specializarea:Limba si literatura romana-Limba si literatura franceza



• Numele calificării primite

Licentiat in filologie







• Perioada (de la – până la)

1992-1996
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Liceul Teoretic ''Nicolae Grigorescu'' ,Campina
Profil uman-limbi straine



• Numele calificării primite

Absolvent al examenului de bacalaureat





Aptitudini şi competenţe
personale


Limba maternă

romana

Limbi străine cunoscute



franceza                                         engleza
• Abilitatea de a citi

excelent                                          bine
• Abilitatea de a scrie

excelent                                          bine
• Abilitatea de a vorbi

excelent                                          bine


Aptitudini şi competenţe
sociale


abilitati de comunicare 
flexibilitate
adaptabilitate la nou

Aptitudini şi competenţe
organizaorice
.

abilitati de organizare
spirit practic
calitati de leader

Aptitudini şi competenţe
tehnice
.

Operare PC,Microsoft Office ,Internet

Aptitudini şi competenţe
artisitice


Pasionata de muzica, literatura, teatru, arta in general

Alte aptitudini şi competenţe
.

Seriozitate, punctualitate, perseverenta, adaptabilitate, rezistenta la stress

Permis(e) de conducere

Nu 

Informaţii suplimentare

Referinte
Dir.prof.Stanciu Raluca
Dir.prof. Iancu Viorica



