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POZIŢIA

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
23/01/2018–Prezent

Membru Activ
ASLS ( Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine )
str. Pitar Moș, nr. 7-13, București (România)
www.asls.ro
15 Iulie 2018 - prezent: Team Leader Q&A by Students Office.
- Competențe manageriale, de comunicare și de relaționare prin prisma echipei pe care o coordonez.

16/01/2018–Prezent

Membru Fondator
AlternActive Academy, București (România)
16.01.2018- prezent: Secretar General
16.01.2018- prezent: Coordonator departament Fundraising
01.03.2018- prezent: Trainer

01/09/2017–Prezent

Educator
Grădinița nr. 133
str. Aurel Vlaicu, nr. 30-32, București (România)
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

18/12/2015–31/12/2017

Membru voluntar
Youth Academy România, Buzău (România)
18.12.2015–31.12.2017 : Trainer
- Efectuarea de training-uri pe teme soft skills și hard skills precum: vorbit în public, comunicare, body
language, proactivitate, time management, etc.
16.03.2016–15.01.2017 : Advisor
- Organizarea workshopurilor de dezvoltare personală, atât la nivel local prin funcția de membru al
echipei locale cât și prin cea de project manager, dar și la nivel național prin funcția de advisor.
Tipul sau sectorul de activitate Educație Non-Formală

01/01/2016–31/12/2016

Coordonator de activități și voluntari
Asociația Lindenfeld, proiect Ajungem MARI
Str. Henri Coandă, Nr. 15, București (România)
http://www.ajungemmari.ro
- Coordonarea la nivel local a activităților de voluntariat în centrele de plasament din municipiu și
mediul rural.

16/10/18
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- Coordonarea la nivel județean a voluntarilor asociației, în număr de peste 150 în decursul unui an
calendaristic.
- Efectuarea de activități de educație non-formală în centrele de plasament din municipiu.
Tipul sau sectorul de activitate Servicii sociale
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2017–Prezent

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București
str. Pitar Moș, nr. 7-13, București (România)
www.lls.unibuc.ro
- student la Modulul Psihopedagogic Nivel 1
16/09/2013–26/05/2017

Diplomă de bacalaureat, Atestat învățător-educatoare

Nivelul 4 CEC

Liceul Pedagogic ”Spiru C. Haret”
str. Spiru Haret, Nr. 6, Buzău (România)
www.pedagogicbuzau.ro
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

C1

C1

B2

B2

C1

germană

A2

A2

A2

A2

A2

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- bune abilități de comunicare cu copiii dobândite datorită practicii pedagogice urmate conform
profilului de învățător- educatoare.
- abilități dezvoltate de vorbit în public dobândite în urma acționării ca trainer.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- bune competențe manageriale, leadership și conducere a unei echipe dobândite în urma acționării
ca și coordonator local de activități de voluntariat și voluntari.
- stabilitate rațională în rezolvarea unei probleme și capacitate dezvoltată de adoptare de decizii.
- bune capacități de organizare dobândite în urma participării ca membru al echipei de logistică și
organizare din cadrul Focșani Blues International Festival, Câmpina Open MTB și tabăra Restart în
Educație.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- capacitatea de lucru cu copiii cu TSA ( Tulburare de Spectru Autist), dobândită prin acționarea de
animator voluntar în tabăra pentru acești copii.
- o bună cunoaștere a proceselor instructiv-educative, a normelor metodologice și a procesului de
învățământ.

Competențele digitale

16/10/18

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent
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Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Certificat național de competențe digitale ( Bacalaureat)- Utilizator Experimentat ( 100 puncte)

Alte competenţe

16/10/18

- Prim ajutor prin concursul Sanitarii pricepuți.
- Fotografie și Radio-Film.
- Dans Modern.
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