
 

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tudorache M. Gina-Florentina 

  

 

EXPERIENȚA 

PROFESIONALĂ 
 

Feminin 

 

Locul de muncă vizat/ 

Domeniul ocupațional 

 

Experiența profesională 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

Activități și  responsabilități 

principale 

 

 

 

 

 

 

Numele și adresa  

angajatorului 

 

 

Locul de muncă vizat/ 

Domeniul ocupațional 

 

Experiența profesională 

Perioada 

 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Locul de muncă vizat/ 

Domeniul ocupațional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tudorache M. Gina-Florentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Învățământ superior 

 

 

 

   1.10.2019 – prezent 

Cadru didactic asociat 

 

Titular disciplină: Metode și tehnici de învățare, Didactica domeniului științe 

Conducere seminarii: Pedagogie comparată, Educație timpurie 

Departament: Științele educației      

Titular disciplină:  Didactica domeniului, Psihologia educației                                                                          

Conducere seminarii: Psihologia educației, Pedagogie I, Psihopedagogia 

adolescenților, tinerilor și adulților, Consiliere și orientare, Didactica 

domeniului 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic                                                                     

 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, B-dul București, nr. 39,  

www.upg-ploiesti.ro 

 

 

Învățământ preuniversitar – ciclul primar 

 

 

1.09.2021 - prezent 

 

profesor învățământ primar 

 

activități didactice 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” , Bulevardul București, Nr. 25 A – 

Ploiești, Prahova 

Tel: 0244 577 588 – E-mail : sc15meploiesti@yahoo.com 

 

didactic 

 

Învățământ preuniversitar – ciclul primar 

 

http://www.upg-ploiesti.ro/
mailto:sc15meploiesti@yahoo.com


Experiența profesională 

Perioada 

 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa 

angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

 

1.09.2013 - 31.08.2021  

 

profesor învățământ primar 

activități didactice 

 

Școala Gimnazială Tătărani, structură a Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” 

Bărcănești, Prahova, Tel: 0244 276 441 

 

didactic 

 

Locul de muncă vizat/ 

Domeniul ocupațional 

 

Experiența profesională 

Perioada 

 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

 Învățământ preuniversitar- ciclul primar 

 
 
 

1.09.2012-31.08.2013 

 

profesor învățământ primar 

activități didactice 

 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” , Bulevardul București, Nr. 25 A – 

Ploiești, Prahova 

Tel: 0244 577 588 – E-mail : sc15meploiesti@yahoo.com 

didactic 

 

 

  Învățământ preuniversitar- ciclul primar 

 

 

Experienţa profesională 

 

Perioada    1.09.2009 – 31.08.2012 

  

Funcţia sau postul ocupat profesor învățământ primar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

activități didactice 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae”, strada Tohani, nr. 38, Mizil, Prahova 

Tel:0244251424 – E-mail: sc2mizil@idilis.ro,   

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Grad didactic 

 

Perioada 

 

 

 

didactic  

 

 

 II 

 

5.01.2010 - 31.08.2010, 1.09.2010 - 31.08.2011, 1.09.2011 – 31.08.2012 – 

concediu fără plată pentru studii 

13.02.2017-30.06.2017- concediu cu plată pentru redactarea tezei de doctorat 

 

   

mailto:sc15meploiesti@yahoo.com
tel:0244251424
mailto:sc2mizil@idilis.ro


EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

Perioada 

Calificarea / diplomă obţinută 

 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

    

  2014-2018 

  Facultatea Psihologie și Științele Educației 

  Școala doctorală: Psihologie și Științele Educației 

  Domeniul: Științe ale educației 

 

   Cercetare calitativă 

   Cercetare cantitativă 

    

 

  Universitatea din București 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

2012 – 2014 

Facultatea de Litere și Științe 

Master în Științele educației 

Specializarea: Management educațional și integrare europeană 

 

Managementul timpului și stresului 

Managementul clasei 

Management educațional 

Probleme contemporane ale pedagogiei 

Psihologia vârstelor 

Pedagogii alternative 

Management de proiect 

Managementul resurselor umane 

Politici educaționale 

 

Universitatea Petrol și Gaze – Ploiești 

 

Perioada 

 

  2009- 2012 

Calificarea / diploma obţinută Facultatea de Litere și Științe 

Domeniul de studii: Științele educației 

Specializarea: Pedagogie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Fundamentele pedagogiei 

-Fundamentele psihologiei 

-Psihopedagogie specială 

-Psihologia adolescenței 

-Teoria instruirii 

-Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

-Teoria evaluării 

-Management educațional 

-Consiliere psihopedagogică 

-Dezvoltarea carierei 

-Practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Petrol și Gaze – Ploiești  



 
 

Perioada 

 

    2005-2009 

Calificarea / diploma obţinută Învățător-educatoare 

Profil: Pedagogic 

Specializarea: învățător-educatoare 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Pedagogie; 

-Psihologie; 

-Lb.și lit. română; 

-Metodici de predare a diferitelor discipline școlare; 

-Practică pedagogică. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Național ”Jean Monnet” Ploiești 

 
        

Cursuri de perfecționare 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aptitudini și competențe 

personale 

 

Lb. maternă 

 

 

- Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe (89 ore); 

- Formarea competențelor IT în procesul didactic (89 ore); 

- Managementul clasei de elevi – gestionarea situațiilor de criză (89 ore); 

- Metode interactive de predare – învățare (89 ore); 

- Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de mentorat (89 

ore); 

- Elemente de didactica pentru debutanți și stagiari (24 ore); 

- Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea 

competențelor cheie la școlarii din învățământul primar (40 ore). 

- Metode centrate pe elev (60 ore); 

- Mentor în învățământul preuniversitar (80 ore); 

- Strategii didactice în abordarea copiilor cu CES în învățământul 

preuniversitar.   
 

      

 

   Română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

franceză și engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B

2 

Utilizator 

independent 
B

2 

Utilizator 

independent 
B

1 

Utilizator 

independent 
B

1 

Utilizator 

independent 
B

2 

Utilizator 

independent 

Limba engleză  A

2 

Nivel 

elementar 
A

2 

Nivel 

elementar 

A

2 

Nivel 

elementar 

A

2 

Nivel 

elementar 

A

2 

Nivel 

elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

abilități de comunicare, creativitate, sociabilitate, eficiență, spirit de echipă, 

abilitatea de a lucra cu elevi din toate mediile sociale / culturale 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

abilități de leadership, structurare, capacitate de sinteză, abilitați decizionale 

 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

experiență în tehnoredactare computerizată ( Word), 

 experiență în utilizarea programului Power Point – numeroase prezentări,         

activități didactice desfășurate pe baza programului Power Point 

prelucrarea datelor Excel 

utilizare internet 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

literatura 

Alte competenţe şi aptitudini Creativitate, adaptabilitate la sarcini diverse, orientare spre feed-back 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Referințe/ recomandări: la cerere 

 
 


