Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

DICHEI NICOLETA
Carol I, 203, Câmpina, 105600, România
-

0726216534

dicheinik@yahoo.com

Sexul feminin | Data naşterii 30/08/1970 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Profesor de Informatică
Colegiul Militar Liceal Dimitrie Cantemir, Breaza, str. Republicii, nr 75
2003-2014
2014 – profesor de informatică în Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir
2002-2003
2003 – profesor de matematică la Scoala nr. 2, Brebu
2000-2002
2002 – profesor de informatică la Liceul „ Aurel Vlaicu„, Breaza
1998-2000
2000 – profesor de informatică la Colegiul „ N. Grigorescu„, Câmpina
1997-1998
1998 - profesor
fesor de matematică la Liceul „ Aurel Vlaicu„, Breaza
1996-1997
1997 – profesor de informatică la Liceul Energetic, Câmpina

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2 2013- Curs Intel-teach, Organizat de CCD Prahova
2012-Curs
Curs de formareformare Formarea continuă a profesorilor de matematică si
ştiinţe economice în societatea cunoaşterii, organizat de CCD Prahova
2011-Curs
Curs de calculatoare – „IT Essentials„ organizat de Cisco.
2011 Curs Comenius – „ Developing programming skills by means of moder
modern
educational
ducational programming languages„ -organizat
organizat de Universitatea din Creta
2011 Curs de mentor – organizat de Zece Plus
2010 Curs de formator – organizat de Smart Training Solutions
2007 Curs de formare continuă - Consiliere şi orientare - Educaţia 2000+
2006 Curs de formare continuă - „ Noi didactici în viziune transdisciplinară „
- Educaţia 2000+
2001-2003
2003 – Studii academice postuniversitare, specializarea Informatică Aplicată,
Universitatea Politehnică Bucureşti
1991-1996
1996 – Universitatea Ovidius Constanţa , specializarea matematică
matematică-fizică
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

enleză

VORBIRE

Ascultare

Citire

B1

B1

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1

A2

B1

A1

A1

A1

.

franceză

A2

A1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa în învăţământ, comunicare cu elevii,
părinţii acestora etc.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ profesor diriginte

Competenţe informatice

Permis de conducere

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, a Tehnologiei Informaţiei, si a limbajelor de
programare Pascal, C ++, Visual FoxPro.
▪B
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Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul ccalităţii)

Competenţe informatice

Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De
exemplu:
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

Alte competenţe

Permis de conducere

Scrieţi alte competenţe care nu au fost
fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost
acestea dobândite. De exemplu:
▪ tâmplărie
Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu
▪B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi
referinţele pe care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana st
stângă.
Exemplu de publicaţie:
▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.
Exemplu de proiect:
▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design
design-ul, producaţia şi supervizarea
construcţiei (2008-2012).
(2008

ANEXE
Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului.
CV
Exemple:
▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare;
▪ recomandări de la locul de muncă;
▪ publicaţii sau cercetări.
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