Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Gabriela- Isabela Rolea
Pitesti (România)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/09/2014–Prezent

profesor limba engleza
Şcoala Gimnazială Tudor Arghezi Piteşti, Piteşti (România) şi Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu
Mioveni, Argeş (România)
- planificarea orelor si alegerea suportului de curs
- predarea limbii engleze pentru grupe din invatamantul primar si gimnazial
- pregatirea unor serbari tematice cu activitati in limba engleza
- participarea la concursuri de profil

2015- Definitivatul în învăţământ
- susţinerea inspecţiilor pentru definitivat
- sustinerea examenului de definitivat la probele- limba si literatura engleză, metodica predării limbii
engleze şi psihologia educaţiei
01/09/2013–10/06/2014

profesor limba engleză
Şcoala Gimnazială Nr 1 Miceşti, Miceşti (România)
- pregătirea lecţiilor şi alegerea suportului de curs
- organizarea de activităţi artistice în limba engleză
- corectarea testărilor naţionale la limba engleză la clasa a VI-a
- predarea limbii engleze la grupe din învătământul primar si gimnazial

01/02/2013–01/06/2013

practicant
Şc Gimnazială ”Ion Pillat”, Piteşti
- asistenţă la ore
- planificare lecţii
- activităţi de predare şi evaluare
- practica pedagogica la disciplina limba engleza pentru clasele V-VIII, sub indrumarea dnei prof
Soare Cornelia

01/10/2013–30/01/2014

practicant
Şc Gimnazială Mircea cel Bătrân, Piteşti
- asistenţă la ore
- planificare lecţii
- activităţi de predare şi evaluare
- practica pedagogica la disciplina limba română pentru clasele V-VIII, sub indrumarea dnului prof
Muscalu Mihail

01/02/2012–06/2012

traducător
Traduceri Piteşti
- traducere de specialitate a cartii "Limbajul American al semnelor"
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- tehnoredactarea traducerii
01/10/2011–01/2012

practicant
- Biblioteca Judeteană Dinicu Golescu Argeş
- ordonarea si inventarierea cartilor
- intocmirea unor fise de lectura
- relatii cu publicul

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2013–2015

Masterat in traductologie limba engleză
Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Pitesti

- nota 10 la examenul de disertaţie, media anilor de studiu 9, 86
- Didactica Traducerii
- Metodologia cercetarii
- Traducere asistata de calculator
- Interpretare simultana si consecutiva
- Traducerea textului literar

2013–2015

Modul pedagogic Nivel II
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Piteşti (România)
- Psihologia adolescentului si adultului
- Didactica predarii limbii engleze la grupe de adolescenti si adulti
- Management organizational
- Practica pedagogică

2010–2013

Licenţiat in Litere (Română-Engleză)
Universitatea de Stat din Pitesti, Facultatea de Litere
- Şef de promoţie ( Notă examen licenta 10, 00, medie absolvire 9,51)
- Literatură engleză şi americană
- Gramatica limbii engleze
- Gramatica limbii române
- studii de traductologie
- istoria culturii şi civilizaţiei engleze şi americane
- istoria limbii române literare
-pragmatică
- stilistică
-lingvistică generală
- curs practic comunicare în limba engleză
- curs practic traducerea limbajelor de specialitate
- limba engleză contemporană

2010–2013

Modul Pedagogic Nivelul I
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
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- psihologia copilului
- instruire asistata de calculator
- pedagogie generala
- didactica predarii limbii romane
- didactica predarii limbii engleze
- practica pedagogica

2006–2010

diplomă de bacalaureat
Colegiul National Liceal „Zinca Golescu”, Piteşti (România)
- secţia Filologie Bilingv (Engleză)
- obţinerea atestatului de limba engleză cu nota 10
- menţiune la faza naţională a olimpiadei de limba şi literatura română
- premiul I la faza judeţeană a olimpiadeide limba română
- premiul I la faza locală a olimpiadei de limba engleză
- premii la concursuri de creaţie literară
- participare la schimb de experienţă româno-olandez

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

C2

C2

C2

C2

C2

franceză

B2

B2

B1

B1

B1

spaniolă

B2

B1

B1

A2

A2

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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