Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Lambru, Steliana Mihaela
Adresă(e) Str. Poieniţei, Nr. 50 cod poştal: 105400, Breaza, România
Telefon(oane) +40244342973
Mobil: +40723543023
Fax(uri)
E-mail(uri) mihaela.lambru@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 26.06.1966

Sex feminin
Locul de muncă vizat / Profesor, limba și literatura română
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din 1992 până în prezent
Profesor, personal civil contractual
Predare-evaluare
COLEGIUL MILITAR LICEAL „DIMITRIE CANTEMIR”, Breaza, str. Republicii. Nr. 75
Învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada 2008-2013, 2014
2013 – Management de proiect

Calificarea / diploma obţinută 2012 – Management educațional/ Certificat de absolvire
2011 – Mentor / Certificat de absolvire
2010 – Masterat / Diplomă de Master
2010 –formator/ Certificat de absolvire
2009 – Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor
didactice – DeCeE/ Atestat de formare continuă a personalului didactic
2008 – Tehnici informaţionale computerizate/ Atestat de formare continuă a
personalului didactic
2007 – Program de formare pentru profesorii de limba şi literatură română de
gimnaziu şi liceu/ Atestat de formare continuă a personalului didactic
2006 – Cursuri practice de consiliere şi orientare/ Atestat de formare continuă a
personalului didactic
2006 – Noi didactici în viziune transdisciplinară/ Atestat de formare continuă a
personalului didactic
1992 – Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filologie, Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate / Limba şi literatura română – latina
competenţe profesionale Mentor/ comunicarea ca dimensiune socială
dobândite Masterat/ strategii şi tehnici de consiliere, consilierea psihopedagogică a familiei,
managementul clasei de elevi etc.
Formator/ pregătirea formării şi a activităţii de formare
Evaluator/ proiectare, organizare şi evaluare, lucru în echipă, învăţarea prin
cooperare
TIC/ operare pe calculator
Consiliere/ autocunoaştere, managementul stresului, adaptarea la schimbare etc.
Viziune transdisciplinară/ facilitarea învăţării pe baza noilor teorii ale inteligenţei etc.
Numele şi tipul instituţiei de Asociația Didactikos, Timișoara
învăţământ / furnizorului de Zece plus
formare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Smart Training Solutions
Centrul Educaţia 2000+
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Casa Corpului Didactic, Prahova
Centrul Educaţia 2000+
Centrul Educaţia 2000+
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filologie

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă,
vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba
engleză

Înţelegere
Ascultare
Citire
Utilizator
elementar

Utilizator
independent

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare scrisă

Utilizator
independent

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Membră a colectivului de redacție a ziarului ”Jurnalul de Breaza”
Realizarea de parteneriate educaționale cu Muzeul ”Casa Domnească din Brebu”, cu
Asociația ”Vasile Pogor” din Iași și cu Asociația Eco Team, reprezentată în județul
Prahova a Asociației ”Plantăm fapte bune în Rămânia”
Participare, cu lucrări de specialitate, la simpozioane cu caracter național sau
internațional
Participare la Atelierele de creație, manifestare cu caracter cultural, desfășurată la
nivelul colegiilor militare
2009, 2011, 2013 - Membră a comisiei de elaborare a subiectelor la Concursul de
admitere la Școala de Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina
2012 - Realizarea unei Programe de Limba și Literatura Română pentru admiterea la
Școala de Maistri Militari și Subofițeri ”Basarab I” Pitești
2013 - Membră a comisiei interministeriale de elaborare a subiectelor pentru
admiterea în colegiile militare
2013 - Membră a comisiei de elaborare a subiectelor la Concursul de admitere la
Școala de Maistri Militari și Subofițeri ”Basarab I”, Pitești
Profesor metodist al ISJ Prahova
Profesor mentor al ISJ Prahova
Membră a Consiliului Consultativ al Profesorilor la nivelul ISJ Prahova
2013 – Coautoare a unei culegeri pentru admiterea în colegiile militare:”Exerciții și
teste de limba română pentru admiterea în colegiile militare liceale și pentru
evaluarea națională”
2014 – Coautoare a unei antologii de poezie a elevilor cenaclului ”Cioburi de vise”

„
Competenţe şi aptitudini 2010 - Participarea, în lotul profesorilor prahoveni, la organizarea olimpiadei de
organizatorice Limba și literatura română, faza națională
Ca diriginte, organizarea unor concursuri şi spectacole diverse cu caracter cultural
Organizarea spectacolului ”Boboc show” și a Balului absolvenților
Organizarea la nivelul colegiului, în calitate de membru în echipa de proiect, a două
întâlniri Comenius, în cadrul celor două proiecte care s-au derulat la nivelul școlii:
”Pride and prejudice” și ” Music Matters”
Organizarea Cercului metodic de Limba și literatura română de pe Valea Superioară
a Prahovei - liceu
Îndrumătoare a Cenaclului literar- artistic al Colegiului Militar Liceal ”Dimitrie
Cantemir” ”Marin Sorescu”
În calitate de șefă a profesorilor diriginți, pe an de studiu, organizarea ședințelor cu
părinții, la nivelul colegiului

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Word, Power-Point, Excel

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini Lucrul cu copiii cu CES
Participare Festival Interna’ional
Participare la proiectul ~ Aproape de Caragiale
Participare CCD
Diplomă de excelență
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare Pot fi furnizate la cerere
Anexe Copii ale documemtelor menţionate anterior

