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Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume: COSTRACHEVICI V. ELENA 

Adresă(e)  Bd.Dacia, nr. 22, bl. B2, sc. C, ap, 106, Piatra Neamţ, ROMÂNIA 

Telefon(oane)  0752903576   

Fax(uri)  

E-mail(uri) elenacostrachevici@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 20.09.1957 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  

  

Experienţa profesională 36 ani vechime în specialitate--învăţământ 
  

Perioada 
  2010- 2013  

1997- 2010        
1996- 1997 
1996- 1989 
1987- 1982     

  
 Profesor pentru învăţământul preşcolar Colegiul Naţional „Gh, Asachi” Piatra Neamţ 
 Educatoare,Gr[dini’a de Aplicaţie, Liceul Pedagogic „Gh.Asachi” Piatra Neamţ 
 Educatoare, Grădiniţa P.P,nr 12., Piatra Neamţ 
 Educatoare, Grădiniţa nr.13, Piatra Neamţ 
 Educatoare şi director de grădiniţă Vădurele, Cândeşţi 
 

Funcţia sau postul ocupat Profesor învăţământ preşcolar 
Educatoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale   -educarea copiilor preşcolari în diverse domenii: cognitiv, artistico plastic, afectiv, sportiv; 
-metodist practică pedagogică la Colegiul Naţional „Gh. Asachi” Piatra Neamţ; 
-metodist ISJ- efectuare de inspecţii pentru acordarea definitivatului şi gradelor didactice : 2003-
2014; 
 -şef de catedră învăţământ preşcolar 2008- 2009,2012- 2013, 2013- 2014; 
-responsabilă cu educaţie rutieră, 
-organizarea, desfăţurarea şi participarea la concursuri şi festivaluri pentru preşcolari „Copiii, 
florile vieţii”; „La cireşe”, „Tinereţe fără bătrâneţe”, „Europreşcolarul” 

  -membru în comisia de evaluare concursuri 
 

Numele şi adresa angajatorului   Colegiul Naţional „Gh. Asachi”, Piatra Neamţ. 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preşcolar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
    2007- 2010 

                                            1972- 1977           
  

 Studii: 
 Universitatea „Spiru Haret”- Facultatea de Psihologie- Pedagogie, zi- Braşov 
 Liceul Pedagogic  de Educatoare - Iaşi 

dan
Highlight



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calificarea / diploma obţinută 

Formare: 
„Program de formare metodisti ISJ Neamţ- 2014 
*Scriere de cereri în context Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, 2013; 
Program de formare „Tehnici informaţionale computerizate”2012 
*Program de dezvoltare şi îmbunătăţire a competenţelor didactice a cadrelor di grădiniţe, PRET, 
2009-2010; 
*Modul studii psihopedagogice, 2010; 

  „Şcoala Părinţilor”, 2009; 
 „Formare continuă pentru profesorii metodişti, 2006 

„Tehnici de comunicare eficientă cu preşcolarii” 2006 
„Managementul educaţional pentru învăţământul preşcolar” 
„Iniţierea şi utilizarea calculatorului”-2000 

 
-Profesor pentru învăţământul preşcolar 
 - Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei- Diplomă de licenţă 
  -Educatoare- diplomă de educatoare 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 
„Fundamentele pedagogiei”. 
„Fundamentele psihologiei”. 
„Psihologia educaţiei”. 
„Tehnologii informaţionale şi de comunicare.” 
„Psihologia vârstelor”. 
„Tehnici de învăţare eficientă.” 
„Teoria şi metodologia curruculum-ului.” 
„Teoria şi metodologia instruirii.” 
„Managementul clasei şi al instituţiilor şcolare.” 
„Consiliere psihopedagogică.” 
„Psihologia copiilor cu dificultăţi de învăţare.” 
„Fundamentele psihopedagogiei speciale.” 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea „Spiru Haret” – facultatea de Psihologie- Pedagogie, Braşov, 
Liceul Pedagogic de Educatoare IAŞI 
C.C.D. Neamţ 
I.S.J. Neamţ 

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  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  EN bine  bine  suficient  suficient  bine 

Limba  FR          

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Cursuri: 
Formare continuă pentru profesorii metodişti 
Cursuri, PRET şi TIC 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Mangementul educaţional pentru învăţământul preşcolar 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Cursuri: Iniţierea în utilizarea calculatorului personal 
 Program de formare „Tehnici informaţionale computerizate” 

  



Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Nu 
  

Informaţii suplimentare EDITĂRI: 
5 Seturi de caiete de lucru pentru învăţământul preşcolari; ISBN 
Ghid metodologic, Editura ADAN, ISBN , 
ARTICOLE: 

- Lucrarea „Arta de a fi educatoare”, în Periodic de Didactică „Deschideri Europene”(ISSN)- 

2009, 

- Lucrarea „Tehnici şi metodd de învăţare rapidă şi eficientă”, în Interferenţe Didactice- Studii de 

specialitate- Editura Corgal Press- Bacău- 2007, 

- Articolul „Miracolul Crăciunului în lume”,-  

- Articolul „Bucuria sărbătorilor de iarnă”-  

  ;Simpozionul Internaţional „Deschide-ţi inima, creştine”- 2012, 2013 

- Articol „Poveste de Paşti”- Concursul „Tradiţii Pascale”,ISSN, Editura Studis- 2013, 

- Colaborator la realizarea lucrării „Oraşul Piatra Neamţ, oglindit în pictura copiilor”, 

 Editura Alfa a CCD Neamţ- 2011. 

 „Cartea pritena copiilor”- Simpozion judeţean „Noi împreună” 2012 ,ISSN. 

  DIPLOME SPECIALE: 
- Diplomă de onoare –Asociaţia Pedagogică „Educatoarea” -2006 
- Diplomă de onoare- Asociaţia învăţătorilor Neamţ- 2010 
- Diplomă de merit- Clubul Artis- Piatra Neamţ- 2012. 
PREMII 

- Premiul I- Concursul „Bucuria de a fi copil”-2010, 

- Premiul II- „Artistic Creation”- Cristams First Edition România- 2008, 

- Premiul III- Creaţie artistică „Games and Tradition”- 2009, 

- Premiul I şi II- Festivalul Naţional „Tinereţe fără bătrâneţe”- 2010, 

- Locul I-  Festivalul naţional „La cireşe”- 2012, 

- Premiul II- Festivalul „Copiii, florile vieţii”- artă dramatică,- 2009, 

- Premiul I şi II- Concursul „Periuţa de argint”- 2007 şi 2008, 

- Premiul I – lucrare Simpozion „Tradiţii Pascale”- 2013. 
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 

 
 




