Curriculum vitae
Europass
Informaţii
personale
Nume /
Prenume
Adresa

Apetrei, Mona
Jud. Iaşi, loc. Iaşi, str. Răzoarelor nr.6, bl.960, sc.A, et.3, ap.15

Telefoane
E-mail(uri)
Nationalitate
Data naşterii
Sex

0723340352
mona_ap3@yahoo.com
Română
30 iunie1967
Feminin

0332414110

Locul de
muncă vizat /
Domeniul
ocupaţional

Membru în echipa de proiect Exchange of Good Practices in the
Implementation of VET competitions - EgpiVET

Experienţa
profesională

Septembrie 2004 până în prezent, profesor titular la Grup Şcolar Economic de
Turism, Iaşi;
Ianuarie 1993- septembrie 2004, profesor titular la Grupul Şcolar “Virgil
Madgearu” Iaşi,;
2019, 2020- evaluator la examenul de definitivare în învățământ- Alimentație
publică (DT, PIP);
2019- până în prezent membră a Consiliului consultativ al inspectorului Discipline
tehnice
2016, 2018, 2019, 2020- membră în echipa de elaborare a proiectelor Erasmus +
2004- 2019, evaluator şi/sau propunător de subiecte la Concursul de ocupare a
catedrelor/posturilor vacante din învăţământul preuniversitar- Alimentație publică
(DT, PIP);
2012- mentor pentru coordonarea efectuării stagiului practic învederea ocupării
unei funcții didactice la specialitatea Alimentație publică/ Turism;
2012- membră a Corpului național de experți în management educațional;
2012-2013- responsabil stagii de practică în cadrul proiectului POSDRUPRACTIC - PRegăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta
2010- 2012 îndrumător practica pedagogică studenți FEAA;
2003 până în prezent metodist ISJ;
2002 până în prezent, membră în Comisia Naţională de Specialitate;
2001- 2005, coordonator lucrare pentru obţinerea gradului didactic I;
1999- 2007, membră în Comisia Naţională de Evaluare la Concursul pe meserii si
Olimpiada interdisciplinară;
Septembrie 2004- prezent, Coordonator Comisie metodica de specialitate( Turism
si alimentatie, Comert, Economic) la Grupul Şcolar Economic de Turism, Iaşi;
1999-2004 Coordonator Comisie metodica de specialitate Turism si alimentatie la
Grupul Şcolar „V. Madgearu” Iasi.
Proiectele didactice /de reformă a învăţământului, iniţiate la nivelul
instituţiei de învăţământ, a Inspectoratului Şcolar, Ministerului Educaţiei şi
Cercetării la care am participat:
2020- coordonator proiect Erasmus + KA102- Start pentru o carieră europeană
în servicii
2016- 2018 membră în echipa de management a proiectului Erasmus+ Promoting
National Identity in European Context through Customs and Traditions;
2015- 2016 membră în echipa de proiect Erasmus+ Cooperation of European
secondary schools to create, apply and disseminate the Open Educational
Resources with the use of information and communication technology ;
2012-2013- membră în echipa de proiect Comenius – Crafting EuropeDiscovering New Opportunities by Looking into Old Trades;
2010- membră în echipa de proiect Comenius „Knowing me, you, us for a better
chance on the European job market”;
2010 colaborator în cadrul proiectului Comenius „O călătorie culinară prin
Europa”;
2004- 2005, responsabil cu pregătirea de specialitate în cadrul Programului de
pregătire profesională «Leonardo da Vinci » -Din secretele bucătăriei italiene;
2001- 2002, responsabil cu pregătirea de specialitate în cadrul Programului de
pregătire profesională «Leonardo da Vinci » -Să învăţăm să facem pizza ca
italienii;
2003- 2004, membră în echipa de proiect în cadrul programului pentru
învăţământul preuniversitar Socrates- Comenius Gastronomia- unitate şi
diversitate în lumea latină ;
2003- 2004, membră în echipa de proiect ECO- NET Firme de exerciţiu .

Educaţie şi
formare

IC3 GS4 Digital Literacy Certification (Key Applications, Living
Online,Computing Fundamentals), 2018
Programul de perfecționare ”Teachers for an open vocational school ”2015-1ro01-KA102-014238, ADC College, UK-Londra, 2016;
Stagiu de perfecționare ”Profesor - evaluator de competențe profesionale” în
cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/30768 ”Formarea cadrelor didactice în
domeniul evaluării competentelor profesionale”, 2013;
Stagiu de perfecționare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” în cadrul
proiectului POSDRU/87/1.3/S/62979 Şcoala – membru activ al societăţii
informaţionale, 2013;
Stagiu de perfecționare “Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice
în societatea cunoaşterii- ”Instruirea diferențiată a elevilor în cadrul proiectului
POS-DRU 87/1.3/S/62631, C.C.D. Mureș, septembrie 2011;
Curs „Formator” organizat de As. Fomare Studia, ianuarie 2011;
Curs de formare metodişti, ISJ Iaşi, 2010;
Stagii de perfecţionare ( Modul I, II) în cadrul programului „Optimizarea şi
inovarea procesului de învăţământ profesional şi tehnic” Universitatea Gh.
Asachi, Iaşi, 2008.
Curs postuniversitar „Managementul unităţii de învăţământ tehnic şi profesional”
Universitatea Gh. Asachi, Iaşi, 2008;
Stagiu de perfecţionare “Comunicarea în şcoală”, Casa Corpului Didactic Iaşi,
ianuarie 2005;
Seminar de perfecţionare în cadrul programului “ ECO NET”, 2004;
Obţinerea gradului didactic I, 2002;
Stagiu de perfecţionare “Abilitare Curriculară- profil economic”, Casa Corpului
Didactic Iaşi, 2001;
Cursul ”Introducere în ”Tehnologia Informaţiei”, Facultatea de Informatică(
proiectul TEMPUS CompTrain ), 1999.
Facultatea de Industrii Alimentare ( Univ. Dunărea de Jos, Galați), 1991

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine
Autoevaluare

Franceză
Engleză

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare
scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1
B1
B1
independent
independent
independent
independent
independent
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1
B1
B1
A1
independent
independent
independent
independent
elementar
B1

Competente şi Comunicare interpersonală şi spirit de echipă. Organizez și particip la numeroase
abilităţi sociale activităţi instructiv -educative şi extracurriculare.
Competenţe şi 2019- inițiator și organizator a proiectului județean Micii bucătari
Septembrie 2004- prezent, responsabila Comisiei metodice de specialitate la
aptitudini
organizatorice Grupul Şcolar Economic de Turism, Iaşi;
2004- prezent, co-responsabil al Cercului metodic al profesorilor şi maistrilor din
domeniul servicii;
2000- prezent, organizator şi co-organizator al fazei judeţene a Concursului
profesional şi Olimpiadei interdisciplinare;
2000- prezent, organizator şi co-organizator al examenelor de certificare a
competenţelor profesionale.

Competenţe şi
cunoştinţe de
utilizare a
calculatorului

Utilizarea curentă a pachetului Office

Competenţe şi
aptitudini
artistice

Confecționarea de obiecte decorative.

Alte
competenţe şi
aptitudini

Hobby: citit, călătorii

Permis de
conducere

Categoria B

Data:
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