Nume, prenume

Oprea Daniela Florentina

Adresa

Str. Ion Creangă nr. 4, Breaza, Prahova, România

Telefon

0722752606

Cetăţenia

Română

Data naşterii

02.04.1972

Sex

F

Experienţa profesională
Perioada

2005 - în prezent: Profesor de matematică
1997 – 2003: Profesor de informatică

Funcţia sau postul ocupat
Principalele
activităţi
responsabilităţi

Profesor
şi

Activităţi: - de învăţământ;
- educative (diriginte);
- responsabil al Cercului de Matematică, clasa a X-a;
- membru al CEAC;
- membru Comenius;
- membru comisia de orar.

Numele şi adresa angajatorului

UM 02525 / Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir” Breaza

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada

Aptitudini si
personale
Limba maternă

-

2014 Curs de evaluator de competenţe profesionale (specializare)
2013 Curs Intel-teach– Instruire în Societatea Cunoaşterii

-

2013 Curs Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional

-

2013 Curs Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice în societatea
cunoaşterii („Abilitare curriculară”, „Dezvoltare profesională şi oportunităţi de carieră”)

-

2013 Curs Manager de proiect

-

2012 Gradul didactic I matematică

-

2011 Program de specializare pentru ocupaţia (competenţe comune): Mentor

-

2010 Program de specializare pentru ocupaţia (competenţe comune): Formator

-

2009 Înscriere la gradul didactic I şi susţinerea inspecţiei curente IC1

-

2008 Curs de formare profesională AEL

-

2007 Gradul didactic II matematică

-

2007 Curs de formare continuă Educaţia 2000+: Cursuri practice de consiliere şi orientare

-

2006 Curs de formare continuă Educaţia 2000+: Noi didactici în viziune transdisciplinară

-

2000-2002 Studii postuniversitare de specializare informatică, Universitatea Petrol şi Gaze
Ploieşti

-

1999 Stagiul de perfecţionare pe temele: Alegerea manualelor, Curriculum, Evaluare,
Rezolvarea conflictelor, Inteligenţe multiple – tratare diferenţiată, Tehnologia informaţiei –
CCD Prahova

-

1999 Definitivat matematică

-

1997 Curs Utilizatori Microcalculatoare

-

1991-1997 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică

competenţe
Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune

Vorbit

Abilitati de
ascultare

Abilitati de
citire

Interactiune

Exprimare

Limba franceză

Bine

Bine

Bine

Satisfăcător

Limba engleză

Bine

Satisfăcător

Satisfăcător

Satisfăcător

Competenţe şi abilităţi sociale

- Abilitatea de a lucra împreună cu alte persoane, cu pregătire din domenii diferite,
la cursuri de perfecţionare, la cercuri metodice, la bacalaureat, în diverse comisii.

Competenţe
organizatorice

aptitudini

- Abilitatea de a coordona colectivul de elevi, în calitate de diriginte, de a organiza
activităţi educativ-distractive.
- Abilitatea de administra foarte bine bugetul familiei.

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

În 1997 am obţinut post de profesor suplinitor informatică. Cursul de
informatică din facultate nu a fost suficient, de aceea am urmat cursul de
Utilizatori Microcalculatoare.
În perioada 2000-2002 am urmat cursurile postuniversitare de specializare
informatică, Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti. Am căpătat competenţe şi
cunoştinţe de utilizare a calculatorului urmând aceste cursuri, dar mai mult a fost
de ajutor lucrul efectiv la clasă cu elevii.
Cursul de formare profesională AEL a fost, de asemenea de ajutor.

Alte competenţe şi aptitudini

Abilitaţi casnice, tricotat, desen.
Sunt un bun ascultător: indiferent de bucuriile, supărările sau problemele mele, îi
ascult întotdeauna pe cei de lângă mine.

şi

