Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Fara-Leahu Mărioara
Adresă(e)

Timișoara, jud. Timiș, România

Telefon(oane)

Mobil:

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

fara_crivaia@yahoo.com
romana
1955
feminin

Locul de muncă vizat / Liceul de Arte Plastice Timisoara
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională 37 ani activitate didactica – profesor matematica
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Profesor matematica
Membru al comisiei de disciplina
Responsabil cu manualele scolare
Liceul de Arte Plastice Timișoara, Bv. Gen. Ion Dragalina nr.8
Profesor de matematica

Educaţie și formare
Perioada Curs postuniversitar de speializare”informatica-tehnologii asistate de calculator”( 2007 -2009)
Programul de formare continua”tehnologia informatiei si comunicatiilor la clasa”( iulie 2007)
Curs de initiere in gestionarea si utilizarea laboratorului informatizat(oct .2005 – martie 2006)
Curs postuniversitar de perfectionare cu durata de un semestru in specializarea “managementul strategic
al resurselor umane” ( oct 2003 – ian 2004)
Stagiul de perfectionare pe componenta informare pedagogica ,psihologica si sociologica( aprilie 2001)
Obtinerea gradului didactic I (1994)
Obtinerea gradului didactic II (1989)
Obtinerea definitivarii in invatamant(1981)
Studiile universitare, facultatea de stiinte ale naturii, sectia matematica, finalizate cu diploma de licenta (
media 10 la examenul de diploma( 1974 – 1978)
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

profesor
Matematica
Competentele necesare pentru a putea practica profesia dobandita
Universitatea de Vest Timisoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini și competenţe
personale
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Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e)

franceza
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

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

Competenţe și abilităţi sociale
Competenţe și aptitudini
organizatorice
Competenţe și aptitudini tehnice
Competenţe și aptitudini de utilizare bune
a calculatorului
Competenţe și aptitudini artistice
Alte competenţe și aptitudini
Permis(e) de conducere

nu

Informaţii suplimentare
Anexe
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Exprimare scrisă

