Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

PONTA Laura-Adela

Adresă e
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate -tăţi
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat / Liceul Tehnologic Vinga/Colegiul Tehnic de Constructii si Protectia
Mediului, Arad
Domeniul ocupaţional Învățământ
Experienţa profesională -susținere de activități didactice cu elevii la disciplinele ,,Limba ;i literatura
română”-,,Limba ;i literatura engleză”

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2007-prezent
Profesor
Activități specifice de predare ;i îndrumare a elevilor în cadrul disciplineilor,,Limba
;i literatura română”-,,Limba ;i literatura engleză”

Numele şi adresa angajatorului

Liceul Tehnologic Vinga, str. Principala, nr. 111, jud.Arad;

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învățământ: 2007-2009 profesor la Școala generală nr. Arad
2009-2010 profesor la Liceul de Artă ,,Sabin Drăgoi” Arad;
2010-prezent-profesor la ,,Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară”
Arad

Educaţie şi formare
Perioada

Din
până în 2013, stagiu de DOCTORAT în domeniul Filologie în cadrul
Universității ,,Aurel Vlaicu” Arad;
2007-2009 MASTERAT -,,Studii teologico-lingvistice” semestre în cadrul
Universității ,,Aurel Vlaicu” Arad;
2003UNIVERSITATEA ,,Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Științe Umaniste ;i
Sociale, secția ROMÂNĂ-ENGLEZĂ
1999-2003 LICEUL DE ARTĂ ,,SABIN DRĂGOI” Arad

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2014- Gradul didactic I, pe baza titlului stiintific de doctor in domeniul Filologie;
2013-DOCTORAT la Universitatea ,,Aurel Vlaicu”Arad
2009-MASTERAT la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad
2009, General English Language Certificate, The Department of Foreign languages
of ‚”Aurel Vlaicu” University
2009, calificare de profesor( în urma examenului de DEFINITIVAT);
2007, Licențiat în Filologie, Universitatea ,,Aurel Vlaicu”, Arad
Participarea la diverse olimpiade ;i concursuri ;colare;
Cursuri de perfecționare:
2015-Instruire avansata in tehnologia informatiei si comunicatiilor;
2009-Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor
didactice (DeCeE).
Competențe dobândite
proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor didactice cu elevii pentru învăţământul
gimnazial;
proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor didactice la nivelul disciplinelor
pedagogice pentru învământul preuniversitar (dobândite în urma studiilor de licenţă);
utilizarea metodelor pentru dezvoltarea gândirii critice la elevi ( dobândite ca urmare
a participării la cursuri de formare în acest domeniu);
competențe de proiectare, realizare ;i valorificare a cercetării educaționale dobândite
ca urmare a parcurgerii stagiului de doctorat, a desfă;urării de cercetări educaționale,
ale căror rezultate au fost publicate în reviste de specialitate).
Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă

- manageriale, spirit de observaţie
- gândire analitică şi conceptuală, abilităţi de comunicare
- autoritate profesională şi morală
- spirit de iniţiativă, capacitate de a lucra în echipă
- prestanţă, tact şi amabilitate în relaţiile cu cei din jur
- disponibilitate la schimbare
- corectitudine, discreţie, promptitudine, simţ al ordinii şi responsabilităţii
- perseverenţă, consecvenţă
- obiectivitate şi devotament faţă de instituţie
Română

Limba i străină e
cunoscută e
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Limba franceză

Mediu

Mediu

Bine

Bine

Bine

Competenţe şi abilităţi · Competenţe de comunicare şi de relaţionare cu copii şi tineri (dobândite ca urmare
sociale a susţinerii de activităţi didactice cu elevii):
- Abilitatea de a lucra cu elevii din toate mediile sociale/culturale
· Competenţe de muncă în echipă, ca urmare a participării la cursuri de formare
Abilitatea de a comunica în cadrul grupului ;i a organizației
- O bună cunoa;tere a metodelor de predare-învățare în procesul instructiveducativ

Competenţe şi aptitudini Competenţe de organizare şi conducere a claselor de elevi, dobândite ca urmare a
organizatorice desfăşurării de activităţi instructiv-educative cu aceştia;
Aptitudini de organizare a unor manifestări culturale.

Competenţe şi aptitudini Competenţe de utilizare a mijloacelor de învăţământ (audio, video), a calculatorului
tehnice (Word, Power Point, SPSS, Excel), dobândite la cursurile de profil din timpul studiilor
de licență ;i prin autoinstruire.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi
aptitudini
Permis(e) de conducere

Aptitudini de utilizare a computerului: Microsoft Windows- Excel, Word, Power
Point, Internet
Literatura
Artele plastice ( pictura, desenul, grafica, sculptura, design vestimentar)
2005-2007 membru în echipa de cercetare a Proiectului Comenius, ,,A Future Way
For In-Service Teacher Training Across Europe”, proiect finanțat de Uniunea
Europeană
-

Informaţii suplimentare Referințe Prof.univ.dr.Lizica Mihuț

Prof.univ.dr.Marius Sala
Prof.univ.dr.Ionel Funeriu
Prof.univ.dr.Florea Lucaci

Anexe

Articole publicate în reviste cu recunoaştere naţională şi internaţională:
2011-PHILOLOGICA BANATICA- în capitolul DIDACTICA LIMBII ROMÂNEarticol intitulat Folosirea improprie a unor neologisme de origine latinească, pag.126, nr.
2/2011, Editura Mirton ;i Editura Amphora, Timi;oara
2012-PHILOLOGICA BANATICA în capitolul LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂarticol intitulat Cercetarea vocabularului. Câteva delimitări necesare, pag.64, nr.1/2012,
Editura Mirton ;i Editura Amphora, Timi;oara;
2013-SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
,,CULOARE, SUNET, EDUCAȚIE”, articol intitulat Culoarea cunoașterii. Neologismele
în presa română actuală , pag.136, Editura Noul Scrib, Arad.

