Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

MANEA LEONTINA
Str. Independenţei, Bl. T1, sc. A, ap. 32, Slatina, jud. Olt, cod.230008

Telefon(oane)

Mobil: 0762395906

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

manea_tina@yahoo.com
română
27.04.1959
feminin

Locul de muncă vizat / Inspector şcolar pentru educaţie timpurie ISJ Olt
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională Educatoare, institutor, profesor
Perioada

1978-1987 educatoare GPN Radomireşti-Olt

Perioada

1987-prezent educatoare, institutor,profesor GPP Nr.3 Slatina

Perioada 1998-2013
Funcţia sau postul ocupat Director GPP Nr.3, Slatina
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea unei institutii de invatamant prescolar
Activităţi şi responsabilităţi principale Instruirea şi educarea copiilor preşcolari
Numele şi adresa angajatorului G.P.P.Nr.3,Slatina,jud. Olt
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea
Disciplinele principale studiate
Numele și tipul instituției de învățământ

Perioada

2013-prezent
Studentă
Pedagogie muzicală
Universitatea ,,Valahia” Târgoviște, Facultatea de Științe și Arte
2004-2008

Calificarea / diploma obţinută

Sociologie-Psihologie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Sociologie-Psihologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Universitatea ,,Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Sociologie-Psihologie

2002-2005
Institutor învăţământ primar
Sociopsihopedagogie
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Piteşti- Colegiul Universitar de Institutori

Perioada

1974-1978

Calificarea / diploma obţinută

educatoare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

pedagogie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul Pedagogic Slatina

Cursuri de formare-perfecţionare în
management educaţional

-Membru în Corpul Național de Experți în management educațional, 2012;
-Cursuri de formare ,,Management educaţional preuniversitar performant (MEPP), Univ.din Piteşti, 20112012
-Cursuri organizate prin Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63641,,Optimizarea sistemului de învăţământ prin
dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic din înv.preuniversitar’’,Univ.RomânoAmericană şi ISJ Olt, 2011-2012
-Cursuri de perfecţionare a directorilor de unităţi şcolare pe probleme de legislaţie,CCD Olt, 4-5 martie
2006
-Cursuri de formare continuă şi dezvoltare profesională ,,Managementul proiectelor” organizat şi
desfăşurat la CCD Olt,29 nov.-15dec.2005

Cursuri de formare-perfecţionare
profesională

-Cursuri on-line iTeach, ,,Introducere în utilizarea instrumentelor google”, 17.11.2014-11.01.2015
-Cursuri ,,Formator”, Asociația ,,Proeuro-Cons” și CCD Olt, 15.11-29.11-2014
-Cursuri de formare în cadrul Proiectului pentru Educaţie Timpurie, co-finanţat de Guvernul României şi
Banca Mondială,16-20.06.2014
-Cursuri organizate prin proiectul POSDRU/3/1.3/S/5 ,,Administrator reţea de calculatoare’’,2011,Centrul
de pregătire în informatică SA şi ISJ Olt, 2011
-Cursuri organizate prin proiectul POSDRU/19/1.3/G/13096,,Profesionalizarea carierei didactice în
educaţie fizică şi sport din perspectiva formării continue ”, CCD Olt, 2011
-Cursuri de perfecţionare educ. timpurie PRET, ISJ Olt, 2009
-Pregătire în domeniul formării de formatori ,,Eco-grădiniţa”, ISJ Olt, 2005
-Gradul I, 1992

Limba materna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română
Limba franceză, limba engleză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceza

B2

B2

B2

B2

B2

Engleza

B1

B1

B1

A2

A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale -bună comunicare
-atitudine pozitivă
-deschis schimbării
-spirit novativ
-calităţi de lider
Competenţe şi aptitudini -spirit de echipă
organizatorice -conştiinciozitate
-obiectivitate
-flexibilitate
-capacitate de analiză şi sinteză
-asumarea responsabilităţii
-capacitate organizatorică
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Competenţe şi aptitudini de utilizare Utilizare uzuală a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet , Movie Maker, etc.
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice -aptitudini muzicale
-pian
-membră de peste 10 de ani a corului ,,Millennium” din Slatina
Alte competenţe şi aptitudini La nivelul ISJ Olt am făcut parte din următoarele comisii:
-Membru al Comisiei de corectare a lucrărilor de la testarea din 1-2 sept. 2005 în vederea ocupării
posturilor vacante
-Membru al Comisiei de corectare a lucrărilor de la testarea din 31 aug.-1 sept.2006 în vederea ocupării
posturilor vacante
-Membru al Consiliului Consultativ al ISJ Olt 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008;
2008/2009;2010/2011;2011/2012
-Membru al Comisiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea gradaţiei de merit,2005/2006; 2007/2008;
-Membru al Comisiei de mobilitate a personalului didactic, 2006/2007; 2007/2008
-Membru al Comisiei de evaluare a lucrărilor pentru suplinitorii calificaţi şi necalificaţi-16 august, 7-8
septembrie 2007
-Membră în Comisii de evaluare a candidaților care susțin proba practică, înscriși la examenul pentru
titularizare în învățămțnt, 2012-2013; 2013-2014
-Metodist ISJ, 2006/2007;2007/2008;2010/2011;2011/2012, 2013/2014; 2014-2015
Permis(e) de conducere Categoria B, anul obţinerii: 1981
Informaţii suplimentare

Anexe
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-Publicații: ,,Basmul- leagăn al copilăriei”, editura ,,Didactic Press”, Slatina, 2005
,, Eficiență și modernism în managementul educațional”, editura ,,Alma Mater”, Sibiu, 2011
-Membru în colectivul redacțional al Revistei județene a învățământului preșcolar ,,Pro-Edu Olt”
-Articole publicate în Revista județeană a învățământului preșcolar ,,Pro-Edu Olt”

Diplome studii, cursuri, proiecte, publicații cărți sau articole
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