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CURRICULUM VITAE
Poziţia propusă în proiect: membru al echipei de proiect
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele de familie: Irofte
Prenumele: Liliana
Data naşterii: 11.11.1983
Naţionalitate: română
Stare civilă: căsătorită
Educaţie:
Instituţia

Din

Până la

Universitatea de Stat „Ion
Creangă”, Chişinău

2015

2019

Universitatea „Petre Andrei”,
Iaşi
Universitatea de Stat „Ion
Creangă”, Chişinău

2006

2008

2001

2006

Gradul obţinut
Doctorandă, la departementul de
psihologie educaţională şi
psihologia dezvoltării
Master în „Evaluare psihologică
şi psihoterapii recuperatorii”
Licenţă în psihologie

7. Limbi străine (acordaţi între 1-5 pentru competenţă – 5 maximum,1 minim)
Limba
Limba engleză
Limba franceză
Limba rusă
Limba germană

Citit
5
5
5
4

Vorbit
5
4
5
3

Scris
5
4
5
3

8. Apartenenţă la asociaţii profesionale: Colegiul Psihologilor din România; membru al asociaţiei
„The Learning Teacher Network”, Suedia
9. Alte competenţe:
•

•

Abilităţi de relaţionare specifice profesiei: profesor-profesor, profesor-elev, profesor-părinte,
comunicabilitate, autenticitate, perseverenţă, creativitate, spirit de echipă, responsabilitate;
abilităţi dobândite în contextul studiilor efectuate, a activităţilor de formare, a studiului personal
şi acumulate în urma experienţei în domeniu;
- Certificat de participare la cursul de formare „Creativity and learning”, in cadrul
programului Comenius, Mobilităţi individuale de formare continuă, programul de învăţare
pe tot parcursul vieţii, 8-12 octombrie 2013, Malta.
- Abilităţi de consiliere psihologică- evaluarea şi consilierea experienţială a copilului,
adultului, cuplului şi familiei (analiză didactică, formare, abilitare, supervizare); Diplome
de participare2006-2012, certificate şi adeverinţe eliberate de instituţiile: Societatea de
Psihoterapie Experienţială din România; Colegiul Psihologilor din România;
Aptitudini organizatorice dobândite în urma participării la activităţi în echipă, proiecte,
programe, în urma organizării diferitelor evenimente specifice domeniului de activitate şi în
urma coordonării diferitelor activităţi la nivel de şcoală, activităţi incluse în proiecte naţionale
sau internaţionale.
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-

•

Competenţe în realizarea activităţilor de formare, evaluarea formării, aplicarea metodelor şi
tehnicilor speciale de formare, proiectarea programelor de formare, organizarea
programelor şi a stagiilor de formare, competenţe obţinute în urma absolvirii cursului de
formator, 2-6 iunie 2013, Centrul Doctus, Sibiu.
Aptitudini tehnice necesare utilizării mijloacelor auxiliare la clasă şi în cadrul altor activităţi
educative, dobândite în urma absolvirii unor cursuri de specialitate. Operare în Microsoft
Office: Word, Excel, Power Point, Internet explorer; aptitudini dobândite pe parcursul
şcolarizării;

10. Poziţia actuală în organizaţie: voluntar
11. Vechime în organizaţie: 8 ani
12. Calificări cheie/ Ocupaţia în prezent: 2008, septembrie- prezent, Profesor de sprijin, Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă „Al.Roşca”, str. 1 Decembrie 1918, nr.68, Piatra Neamţ;
•

Identificarea elevilor cu CES, colaborarea cu comisia internă de evaluare complexă,
colaborarea cu toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ în care este înscris
grupul de elevi care necesită sprijin în vederea realizării unei integrări şcolare eficiente
şi a punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii individualizat; elaborarea
PIP-urilor, intervenţia psiho-educaţională recuperatorie, stimulare cognitivă individuală
sau de grup, realizarea adaptării curriculare în parteneriat cu cadrele didactice de la
clasă; reevaluarea perioadică, monitorizarea continuă a cazurilor, consilierea
părinţilor/tutorilor copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi
colaborarea cu aceştia;

13. Experienţa profesională:
2001, octombrie- 2006, februarie, documentaristă, Centrul de Reabilitare Medicală a
Victimelor Torturii „Memoria”, str. Ismail., nr.44, Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
•

Dezvoltarea unei baze de date cu informațiile despre beneficiari, înregistrările bazei de
date, prelucrare de articole din reviste, articole de ziar, cărți, colaborarea pe elaborarea
de lucrări specifice şi elaborarea de proiecte în conformitate cu cererea.

14. Alte activităţi: ianuarie 2014-prezent , reprezentant naţional al Asociaţiei „The Learning
Teacher Network”, Suedia
Semnatura
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